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RESUMO

Um espèçtrÔmetro alfa de cintiTação TTquida foi cons-

~ 228 230 232
truído para a determinação de Th, Th e Th em efluentes

líquidos da mineração de Urânio.

A resolução do espectrõmetro alfa foi determinada em 

200-300 KeV, utilizando como solução cintiladora 8g T0P0, 0,77g

de Scintimix-4 (91% de PP0 e 9% de Dimetil-POPOP) e 1.0g de Nafta^ 

leno em Tolueno» em quantidade suficiente para TOO ml de solução

Aliquat-336, 302 (v/v) em xileno, foi usado para sepa

rar os isõtopos d.e TÕrio de outros radicnuelídeos interferentes .

( 238u ,  2 3 4 u ,  226Ra e 210Po). Soi^e^as condições
„VV ' . ?32

rimétrt&fâs, os limites de deteçao foram. de 1,2 pCi/1 para Th,

1,2 pCi/1 para 23^Th e 0,9 pCi/1 para 22®Th, para loodminutos de

contagem.



SUMMARY

A liquid scintillator o( -spectrometer was built for 

the determination of Th-228, Th-230 and Th-:Étà,Vin.. liquida eflu- 

ents from Uraniun mines and mills.

i.

The resolution of trie c(. - spectrometer was found to be 

200-300 KeV, when the scintillator was 8% T0P0, 0,77% scintimix- 

4 (91% PP0 and 9% Dirneti 1-P0P0P) and 10% of naphatale in toluene.

Áliquat-336 in xylene (30% v/v) was used to separate 

the thorium isotopes from other Inc.ec£eriitii .radionuclides (U-233, 

U-234, Ra-226, Po-210). Under the ext^ant experimental conditi

ons, the detection limits were 1,2 pCi/1 for Th-232, 1 ,2 pCi/1

for Th-230 and 0,9 pCi/1 for Th-228, for 1000 minutes of count

ing time.
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CAPÍTULO I

I IMPACTO AMBIENTAL RADIOATIVO DECORRENTE"DA MINERAÇKO DO URÂ

NIO

1,1 - Introdução

Atividades de mineração de Urânio., podem constituir-se 

em uma ameaça para a qualidade radiologica ambiental, frente as 

enormes quantidades de rejeitos radioativos dispersos no meio- 

ambiente em atividades industriais desta natureza.

Frente ã composição isotopica do Urânio natural (99,28%

2^ U  e 0,71% 235U), o destino dos radionuclTdeos da famTlia do 

238
U (Fig. 1) constitui-se na principal preocupaçao de projetos 

de controle ambiental para ãreas onde se desenvolvem atividades 

de mineração de Urânio.

Dos radionuclTdeos desta famTlia o 226Ra (CMP* ggua =

10 pCi/1, t1/2 = 1620 anos), o 210Pb (CHP-gua = 1 x 102 pCi/1, 

t1/2 = 22 anos), o 210Po (CMPggua = 1 x 103 pCi/1, t]/2 = 1 4 0  di 

as) e o 250Th (CMPggua = 2 x 103 pCi/1, t]/z = 8 x 10* anos),des 

tacam-se entre os contaminantes em potencial, frente aos valores 

reduzidos das atividades máximas permissTveis em agua e/ou aos 

valores elevados de meia-vida correspondentes àqueles isotopos 

(Tab. 1).

* Concentração Maxima Permissive!



Por outro lado, o Rn, por ser um gas a temperatura e 

pressão ambientes, deve ser encarado como um contaminante em po

tencial de alta periculosidade radiólogica, frente ã facilidade 

de sua penetração, nas vias respiratõrias dehomens e animais e" 

ao seu rápido decaimento ( t ^ g  = 3*8 dias) segundo uma subfamT-
ni a

lia (Fig. 1), onde o ■ P b‘se destaca com o radionuclídeo de 

meia-vida mais longa = 22 anos).

Evidentemente, todos os radionuclideos pertencentes a

238 —
família do U, como também aqueles da Tamília do Th, que

238
muitas vezes ocorre associado ao U, devem ser cuidadosamente 

considerados quando se pretende reduzir a contaminação radiolõgj_ 

ca do meio-ambiente, decorrente de atividades de mineração de U- 

rânio, a um mínimo atingível técnica e economicamente.

222



TABELA 1

Família 238U - 226Ra: 

Concentrações Maximas Permissíveis em figua

Isõtopo CMPãgua 
(pCi/1)

Grgãos

Críticos
Meia-vi da Emissão

226Ra 10 Ossos 1620 anos Alfa

2,0Pb 1 x 102 Rins 22 anos. Beta

210Po 1 x 103 Baço 140 dias Alfa

230Th 2 x 103 Ossos 8xl04 anos Alfa

234Th 2 x 104 Trato GI 24,1 dias Beta

234u
4 x 103 Trato GÍ

c
2,5x10 anos Alfa

238u
6 x 102 Trato GI • 4,5xl09 anos Alfa

2,0Bi 4 x 103 Trato GI 5 dias Beta

234Pa (a) . 1,1 min. Beta

2,8Po (a) - 3,5 min. Alfa

214Po (a) 1,6x104 3 Alfa

214Bi (a) - 19,7 min. Beta

214Pb . (a) . - 26 ,8 min. Beta

222»n ' (gas) Pulmões 3,8 dias Alfa

(a) Nenhum valor foi estipulado



Fig.1: Familia U -238 (ramificações de menor importân
cia não-apresentadas



1.2 - Impacto Ambiental Radioativos de Complexos Mina-Usina de

Extração de Urânio

Baseando-se nas suposições da T a b . 2 _ e .possível estimar' 

grosseiramente a radioatividade no meio-ambiente , apos 12 anos 

de funcionamento do complexo, mina-usina de extração de urânio ao 

qual aquelas informações se referem.

Considerando-se apenas os ramos de maior importância, a 

? *■? R —
família do U contém oito emissores c( _ e seis emissores p .

A radioatividade contida no minério pode ser estimada,supondo-se

que haja um equilíbrio secular. Assim s e n d o , a atividade de cada

-  -  238
um dos filhos da serie e constante e igual a do p a i , o U . Ca

da tonelada de U corresponde a uma atividade de 0,33 Ci,

do que resulta uma atividade total de aproximadamente 4,66 Ci no

~ 238
minério por tonelada de U , ou cerca de 3,95 Ci por tonelada

de no mesmo^.

Conseqüentemente, é,possível fazer-se um balanço gros

seiro da radioatividade a ser dispersa no mei o-amb i e n t e , após 12 

anos de funcionamento do complexo industrial da Tab. 2, admitin

do-se que: ^

238 ^
a) 0 U constitui-se na unica fonte significativa de

contaminantes radioativos no material (minérios + estéreis) a 

ser explorado;

238
b) o U encontra-se em equilíbrio secular com os. seus 

descendentes no minério e nos estéreis, e este equilíbrio se 

mantem ao longo- do processamento do minério*;

* .0 conjunto mina-usina-meio-ambiente e considerado como um sis^
„  - 

tem-1, fechado onde o equilíbrio cm questão se mantém-;



guras 2

c) a exploração ê feita somente a ceu-aberto.

Este balanço é apresentado de forma esquematica nas Fi - 

a 2d.



Características do Complexo Mina-Usina de Extração 

de Uranio v 1 tomado como model o para avaliaçao do 

impacto ambiental radioativo

• TABELA 2

Volume de estéreis 

+ minérios

3m 1 ,1 x 107

Massa d e .esterei s 

+ minérios
ton'- 2,2 x 107

<

Mi nerio ton

10 0
 

1 
^X0

| 
CVJ 

■

z

M
Estéreis , ton

1

ro 0 X 0

2

UgOg na mi na ton 1 ,0 x 103

‘Perdas em U^Og . 

nos estéreis .
ton . 1 ,0 x TO2

UgOg a ser tra

tado
ton 9 , 0  x 102

<

Perdas em U^Og 

na Usina
ton 3,0 x 102

•—i i
</)
Z3 U^Og produzi do 

na Usina
ton 6,0 x TO2

(a) Lixiviação acida do minério e recuperação do 

urânio por extração "1 Tqui do-1 Tqui d o . A jazi

da assegura uma exploração economicamente 

viãvel por 12 anos a uma taxa de 50 ton/ano

d »  U •
^  3 ” ü .



Radioatividade 

«*+ fi na mina

3,95x10 Ci

Radioatividade <*+0 nos estéreis

Radioatjvidade .<* + <1 
no minério economi
camente aproveitá
vel

3,55 x103 Ci

Radioatividade c o r 
respondente ao U30e 
produzido na usina

2,39 x10 Ci

Radioatividade no 
DUA considerado 
nuclearmente puro

1,70x10 Ci

3,95x1"02 Ci

Radioatividade" c o r
respondente ds per
das em U308 da usina

1,17x10 Ci

Radioatividade c o r
respondente a filhos 
do U-238 no licor de 
suranizado

2,22x10 Ci

^  = Radioativida
de <=< + Í3 nas per
das e rejeitos da 
usina: sólidos se-  
mi-extraídos, eflu 
entes líquidos, la
mas, poeiras e 
R n -222.

3,39 x10J Ci

Fig.2: Estimativa da 
entre estéreis; 
de urânio  ̂a )_

radioatividade na jazida e sua distribuição 

efluentes e ororiuío da usina de extração

(a ) - Dados extrafdos da Tabela 2.
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Fig. 2a : Estimativa da radioatividade na jazida e sua d is 
tribuição entre estéreis, efluentes e produtos da 
usina de extração de urânio.

(a ) - Calculado d partir dps dados na Tab. 2.
( b ) -  Dados extraídos dà Ref.4, item 4.2.



Fig. 2b: Estimativa, da rad ioat iv idade na jazida de urânio e sua distr ibuição entre os e f luentes 
e produto da usina de extração de urânio.

(a) Va lores ex tra ídos  da Ref. U



Ra-226 na mina

2,81x102 Ci

90%

10%

Ra-226 no minério 
economicamente 
aproveitável_____L

2,53x102Ci

Ra-226 nos es
téreis

2,81 x101 Ci

Ra-226 nos efli 
entes líquidos 
não-trafados 
(0,4 a 6,7%)
min.: 1,0 Ci 
max.: 17,0 Ci

Ra-226 no diura 
nato de amônia".

(0,02-0,22% lía)

mfn.T5fÕ6 xT0“2C i 
máx.:5,56x10'1 Ci

Ra-226 nos soli 
dos semi-extraí- 
dosíareias e la - 
mas)(93-99A%F
min.: 2,35 x102 Ci 
má>c2,51xl02 Ci

Ra-226 em poeiras de minérios geradas na britagem, 
moagem, classificação, etc.(o )

Minério com 6% de umida
de e utilização de " wet - 
-scrubbers" na retenção 
de poeiras ( * ).

Minério com 9-10% de umj 
dade e não-utilização dé 
retentores de poeiras 
(* * ).

!2 8 x 1 0 '3C i( * 1 1,28x10T4Ci ( * e 1

Fig. 2c:Estimativa da atividade de Ra-226 na jazida' de urâ
nio e de sua distribuição, segundo os estéreis, os eflu 
entes e o produto da usina de extração de urânio.

(#) - Neste caso ("minério seco") as perdas de minério como
poeiras situa-se em torno de .5x10~4% da quantidade to 
tal de minérios processado.

(*.*)- As perdas.de minério como poeiras, nesta situação,lo
calizam-se ao redor de 7x10~5% da quantidade total 
de minério processado (minério molhado’'’}-.

(a) - Valores extraídos da Ref. 4.



T h - 230 nos efli 
entes não-tra- 
tados

1,27x10 Ci

Th-230 na mina

2,81x10 Ci

90%

Th-230 no minério
economicamente
aproveitável

2,53 x.10 Ci

Th-230 no diurç 
nato de amônia

2,57x10 Ci

Jh-230  nos es* 
tereis

2,81x10 Ci

Th-230 nos sdli- 
dos semi-extraí 
dos (areias e la
mas)1

1,24x10 Ci

Th-230 em poeiras de minérios geradas na britagem, 
moagem, classificação, etc.

Minério com 6% de# umida
de e utilização de"wet- 
-scrubbers" na retenção 
de poeiras («).

Minério com 9-10% de 
umidade e não-utiliza- • 
ção de retentores de . 
poeira (««$).

1,28x10"3Ci 1,28 x10"4Ci

F ig .2d: Estimativa da atividade de Th-232 na jazida e de sua 
distribuição segundo os estéreis, o produto e os eflu
entes da usina de extração de urânio.

(* ] Neste caso ("minério seco") as perdas de minério como po
eiras situa-se em torno de 5x10“4% da quantidade total de 
minério processado.

(*#) As perdas de minério como poeiras, neste caso situam-se  
ao redor de 7x10's% da quantidade total de minezrio p r o - 
cessado {minério molhado*).



1.2.1 - Rejeitos Solidos

A massa de rejeitos solidos gerados por uma usina de ex 

tração de Urânio e praticamente idêntica a. massa de minério pro-- 

cessado.

Os rejeitos sol idos tem questão, genericamente denomina-
1 I :1;

dos de solidos semi-extraídos, podem ser classificados" como la

mas ou arei as, dependendo das dimensões das partícul as sólidas 

que os constituem.

Cerca de 855» da atividade «(. + P removida da jazida

permanecerá nos solidos semi-extraídos acumulados nas vizinhan-

~ 4
ças da usina de extraçao , o restante distribuindo-se entre o 

produto acabado (Diuranato de AmÕnia, DUA), efluentes aéreos
opo ^
( R n , poeiras dè minério e DUA) e efluentes líquidos.

p£ acordo coin os resultados da Fig. 2c, a radicaiivida-

de devida ao Rá nos sólidos semi-extraídos seria da ordem de

2
2,3 a 2,5 x 10 Ci, ou seja, .84 a 90% da. radioatividade do mesmo, 

no minério economicamente aproveitável.

238 í
A radioatividade ct + P  correspondente ao «fe seus \

filhos, remanescentes nos rejeitos solidos, pode ser estimada em

3 . .
2,3 a 2,5 x 10 C i , ou seja, cerca de dez vezes superior aquela

226 - 4
devida ao Ra naqueles solidos .

222 -  
Admitindo-se que 10% do Rn presente no minério pro

cessado ê liberado na usina e que as perdas de minério como -poej. 

ras4 (britagem e moagem) situam-se entre 7 x 10 ^2 e 5 x 1 0 ^ % ,  

conclui-se que a distribuição da radioatividade removida da mi

na» entre efluentes da usina de extração e o produto acabado, s£ 

rã aproximadamente aquela da Fig. 2b.

A importância dos sólidos semi-extraídos comõv .contami-



nantes radioativos era potencial e evidente nas Figs. 2b a 2d.

Os problemas de contaminação radioativa ambiental, cau

sados pelos rejeitos sõílidos, assumirão características distin

tas, em função da granulometria das partículas sólidas considera, 

das (lamas ou areias) da época em que se desejar avaliar o impac. 

to ambiental destes efluentes (usina ativa ou desativada) e dos 

métodos adotados na disposição destes rejeitos (contenção total 

ou retençao-decantação na lagoa de rejeitos, e tratamento de eflu. 

entes líquidos).

E interessante tratar separadamente os problemas causa

dos pelos sólidos semi-extraídos classificáveis como 1 amas(4 74yVL 

ou - 200 mesh) e pelos sõlidos classificáveis como areias ( £ 7 4 fX 

ou + 200 mesh).



Para usinas de extração por 1ixivi ação acida, cerca de 

45% do Urânio não-extraído permanecem nas l^nras— ..Adicionalmente,
Opc poo

entre 70 a 90% do Ra e. demais filhos do U ,. permanecem nes

ta fração dos rejeitos s«õlidbs (Tabs. 2a a 2c).

As'lamas em questão, representam cerca de 20 a 30% da

massa total de rejeitos (sólidos e líquidos) liberados pela usi-

~ 4 „
na de extraçao e, das preocupaçoes adotadas na sua disposição,

dependera, em grande parte, o impacto ambiental radioativo do

complexo de mineração.

Etó países onde as jazidas e as usinas de extração de U- 

ranio estão localizadas em areas deserticas ou semi-desãrticas, 

emprega-se extensivamente a disposição de lamas e efluentes lí

quidos emrlagoas de contenção total. Nestas lagoas, efluentes 

líquidos são eliminados exclusivamente por evaporação natural e 

infiltração no solo do fundo* da lagoa, os sólidos semi-extraídos

permanecendo totalmente retidos na lagoa. Nos estudos realizados

—. ?? fi
sobre uma possível contaminação das ãguas subterrâneas com Ra 

como conseqüência da 'adoção deste método de disposição de rejei

tos sólidos e líquidos, verificou-se que em cerca de 10% dos pon. 

tos de amostragem a concentração de Ra-226 superava a CMP-gua. 

Tais pontos situavam-se sempre a uma distância da lagoa de rejej_ 

tVs inferior a 4 k m ^  ̂  © .

Em regiões nas quais o clima difere do desertico ou so- 

mi-desértico, adota-se como método de disposição de rejeitos lí

quidos e lamas a retcnção-decantaçãò na lagoa de rejeitos e tra-^ 

tamento dos efluentes da mesma.

1.2.1.1 - Lamas: Usina Ativa



TABELA 2a:

Atividades de- Ra-226 nos solidos semi-extraídos 

liberados por usinas de extração (lixiviação ã- 

cida) de Urânio. Variação com as dimensões das 

partículas sólidas.

- 16 -

Dimensão 

(em unidades 

MESH)

Massa^3 ) - Ra-226

g % do Total dpm/g % do Total

+ 200 28,0 50 845 14,5

- 200 +325 8,6 15,4 1220 6,5

- 325 +400 0,824 1,5 1610 0,8

i 4>
 

O
 

1 
O 18,5 33,1 6150 78,2

j

(a )

Amostra de minério foi fragmentada em um moinho de 

laboratório. A distribuição granulomêtrica do pro

duto pode, então, não corresponder exatamente ãqu£ 

la típica de uma usina de extração de Urânio.
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TABELA 2b:

Distribuição de Ra-226 nos rejeitos sÕlidos 

(areias e lamas) de usinas de extração . de 

Urânio (lixiviação ãcida) norte-americanas4

Usina
Fração dos 
rejeitos 
sõlidos

% da
massa
total

% do t<3 
tal de 
Ra-226

Concentração 
de Ra-226 
(pCi/g)

Mines Areias 87 27 170

Development,

1957 Lamas 13 73 2.930

Mines Areias 84 33 204

Development,

1966 •. •«: Lamas 16 67 2.130

Gunnison Arei.as 45 22 235

Lamas 55 78 680

Climax Arei as 82 22 140

Lamas 18 78 2.200

Monti cello, Arei as ND ND ; 193

East Pond

Lamas ' ND ND 800

ND = Não-disponTvel



TABELA 2c:

Atividade total gama em rejeitos s o l i d o s ^  

em função das dimensões.das partículas^.

• .

Distribuição das par 
tículas segundo suas 

dimensões

% da 
massa 
total

% da ati

:fíamax ' 
total

. MESH

Usina A, Lixivií* +20 840 0,1 0,2

ção Sei da -20 +35 500-840 3,0 1 ,3

-35 +60 250-500 31 ,3 6,4

-60 +120 T2tf-~250 "'" 27 ,3 2,9

-120 +250 61-125 10,5 2,2

-250 +325 44-61 1,0 0,5

-325 44 26,6 86,5

Usina C, Lixivi-a +20 840 1,7 0,6

ção Rei da -20 +35 500-840 12,9 1,8

- -35 +60 250-500 27,5 3,8

-60 +120. 125-250 22,8 6,1

-120 +250. 61-125 9,9 3,5

-250. +325 44-61 3,7 1,4

-325 44 21,5 82,8

Usina D , Lixivi-a + 150 80 15< = >

ção Acida -150 20

U 
.

IOCO

Usina F, Lixivijt +20 840 " 0,02 0,003

ção Alcalina -20 +35 500-840 0,03 0,03

-35 +60 250-500 1,2 0,6

-60 +120 125-250 11 ,6 3,0

-120 +250 61-125 21 ,0 7,5

-250 +325 44-61 11 ,4 4 ,9

-325 44' 54,8 83,1

(a) Dados preliminares.

(b) Amostras não em, equi 1 íhrio quanda contadas.

(c) Amostras em equilíbrio.



Neste caso, os rejeitos líquidos da usina de extração 

são neutralizados com Ca(0H)£ e CaCO^ e os efluentes líquidos da 

lagoa de decantação são tratados com-BaCl^ para eliminar o 226Ra 

dos mesmos6 .

No que se refere ãs lamas, este metodo de tratamento de 

rejeitos sõlidos e líquidos da margem a algumas dúvidas e preocu^ 

pações.

Embora se afirme que cerca de 90% dos radionuclídeos 

dissolvi dos nos efluentes líquidos de lagoas de decantação pos

sam ser removidos pelo processo antériormente descrito, e virtu

almente impossível prever a fração dos solidos classificáveis C£ 

mo lamas que efetivamente serão retidos na lagoa de rejeitos. Ejs 

sa fração. serã determinada, basicamente, pelo prazo de permanên

cia dos líquidos e solidos em suspensão na lagoa de decantação, 

pelas condições de transporte de material predominantes na lagoa, 

pela granulometria das partículas em suspensão e pela taxa de a£ 

raste de sõlidos em suspensão nas etapas de neutralização e co- 

precipi tação.

No*complexo minà-usina de Bois-Noirs (França), por exem 

pio, para um fluxo nominal de 4500 m /dia de efluentes líquidos 

tratados da lagoa de rejeitos, constataram-se7 solidos em suspen. 

são em concentrações da ordem de 7 mg/l. Embora aparentemente i£

significante, e importante observar que esta concentração corres^
t \

punde a um lançamento anual de 12 toneladas de sõlidos em suspeji
POR

são altamente contaminados, principalmente com Ra (Tab. 2a a 

2c). Uma vez considerada a possível ingestão destes solidos em 

suspensão por homens e animai s- que venham a consumir agua in n a- 

tura do curso de agua receptor dos efluentes da.lagoa de decanta^ 

ção, òu a possível dispersão dos mesmos em terrenos^,. aproveita-



veis para a agricultura, apresenta-se como extremamente recomen

dável exercer a maxima cautela na avaliação deste método de dis

posição de efluentes solidos e 1 Tquidos de complexos mi na-usina, 

de extração de Urânio.

1.2.1.2 - Areias: Usina Ativa '

po o
RadionuclTdeos da famTlia do U são também encontra

dos nos sólidos semi-extraTdos classificíveis como areias,se bem 

que em menores proporções (Tabs. 2a a 2c).

Estes rejeitos da usina de extraçao se constituirão em

um problema, ambiental na medida em que estarão sujeitos â lixi- 

viação natural de seus constituintes radioativos, serão arrasta

dos por ventos de maior intensidade, gerando poeiras contamina

das com material radioativc, ' e representarão fontes perenes de 

emanaçao de Rn.

A disposição destes- rejeitos ãs margens de lagoas de 

contenção total ou de simples decantação, onde os efluentes 1T- 

quidos e as lamas são lançados, Ó extensivamente praticada no ex.
4

terior .

Em areas de elevados Tndices de precipitação pluvial, 

notadamente quando o minério possui um teor considerável de piri_ 

ta, é essencial que 1Tquidos provenientes das "montureiras" ve

nham a ser totalmente dirigidos para a lagoa de rejeitos. Desta 

forma, evita-se a dispersão desnecessária de substâncias radioa

tivas contidas nas areias em conseqüência da ação de sulfobactc- 

rias (geração de HgSO^-), e subseqüente. remoção pelas águas de 

chuva.

No que se refere a dispersão aerea dos sólidos, contami

nados radioativãmente, e interessante ressaltar que o problema
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deve ser analisado em função das mei as-vi das extremamente lon-
00C o o fl

gas de contaminantes como Ra e Th (Tab. l)i presentes nas 

areias. As "montureiras” serão essencialmente dunas, aptas a mo

verem-se sob a ação de ventos de maior intensidade. Mostra-se 

pois indispensável que a disposição das areias seja estudada em 

função da direção predominante e valores máximos de velocidades 

dos ventos, da orografia da area de mineração e de sua hidrogra

fia. Estes parâmetros determinarão a area a ser atingida pelos 

sõlidos em questão durante as meias-vidas dos radionuclTdeos de

interesse, não se levando em conta outras medidas de estabiliza-

- 4 
çao .

Tais areias por parecerem ideais, a primeira vista, pa

ra a aplicação na indústria de construção civil, foram usadas na 

construção de casas, estradas e sistemas de abastecimento de a- 

guas. Entretanto, devido ao material radioativo r.elas contido, 

foram gastos., em 1971 nos U.S.A., entre 10 a 15 milhões de dóla

res para minimizar os efeitos, dos problemas radiologicos gera-
5

dos por esta aplicaçao indevida .

1.2.1.3r>  Lamas e Areias: Complexo Mina-Usina Desativado

A seriedade dos problemas ambientais gerados pela desa

tivação de complexos mina-usina de extração de Urânio podem ser 

avaliados pela rigidez das normas adotadas no Colorado (USA), em
O
1966, para a estabilização dos depÕsi tos de solidos semi-extraT- 

dos e lagoas de rejeitos4 .

Em areas .onde são elev«ados os indices de precipitação 

pluvial serão encontradas dificuldades no descomissionamento da 

lagoa de rejeitos. E evidente que a lagoa de de‘ca'ii$ação da usina 

de /.xtração tèra acumulado ao fim de sua vida útil úni, volume li



quido correspondente a sua capacidade total de retenção de lamas 

e efluentes líquidos. Uma vez- drenado e convenientemente tratado 

o líquido sobrenadante > restara na lagoa os líquidos de impregna 

çao das lamas, os quais, frente a elevada precipitação pluviomc- 

trica, dificilmente evaporarão suficientemente para que os traba 

lhos de recobrimento da lagoa sejam iniciados. Mesmo em areas 

semi-dèsérticas, quando iniciados esses trabalhos, encontraram- 

se camadas de lamas e líquidos de impregnação de até 7 metros de 

profundidade4 . Parece pois, bastante provável que, em ãreas de 

elevados índices de precipitação pluvial, a drenagem da lagoa de 

rejeitos jamais venha a ser completada e que as mesmas venham a 

constituir-se em fontes perenes de contaminação de cursos de ã-
? O O

gua de s u p e r f í c i e c o m  radionuclídeos da família do U, além 

de metais pesados e contaminantes químicos.

Os processos de estabilização das "montureiras", segun-
•v ♦

do normas da American Standart institute (ANSI), parecem indepe-ji 

der do índice de precipitação pluvial valido para a ãrea onde se 

localizam as montureiras4 .

1.2.2 - Rejeitos Líquidos
v t

* Os efluentes líquidos de complexos mina-usina da.extra

ção de Urânio são constituídos pelos efluentes líquidos da usina 

de extração e pelas aguas geologicas removidas de galerias ou da 

cava,da lavra a céu-aberto.



Os efluentes líquidos da usina de extração são compos

tos essencialmente pelo licor desuranizado* , pel o sobrenadan te 

do decantador de DUA, e pelas aguas de lavagem de efluentes gaso 

sos.

Sob o ponto de vista de impacto ambiental radioativo, 

são os licores desuranizados os efluentes líquidos mais importaj^ 

te.s, seja pela quantidade relativa dos mesmos, seja pela presen-
O O O

Ça naqueles líquidos dos radionuclídeos da família do U , rem£

vidos do minério na etapa de lixiviação acida.

A seguir são feitas estimativas, para as concentrações 

de Ra-226 e Th-230 nos efluentes líquidos d ei usina e da lagoa de 

decantação, a partir das seguintes suposições:

1. Fluxo nominal de efluentes líquidos tratados da
c 3

lagoa de decantação ........ .................. . 40 m /h

2. Fluxo nominal de licores desuranizàdos da usi

na6 ................................. ........... . 25 m^/h

3. Quantidade de radionuclídeos 1i xivi ados dos minérios em 12 a- 

nos de atividade de mineração dados pelos valores nas Figs.2a 

a 2d.

4. Eficiência da descontaminação (neutralização e co-precipita- 

ção com BaSO^) para 2^ T h  dos efluentes líquidos £ ^ = 99%

5. Eficiência da descontaminação (neutralização e co-preci pi ta-

ção com BaSO^) para 226Ra dos efluentes líquidos = 90%.

1.2.2.1 - Usina do Extração

* Solução obtida por lixiviação acida do minério e da qual 

se removeu o Urânio dissolvido por extração l.íquido-1 í- 

quido ou troca-iõnica.



Ra-226 nos Licores Desuranizados:

Quantidades lixiviadas 

do minerio (Fig. 2c)

m í n i m o ............. • = 9,6 x 10^ E £ L
12 anos hora

maximo .............' IZJ L Q l  = 1,7 x 108
12 anos hora

Concentrações de Ra-226 nos 1icores desuranizados

nTnlma ..............  '• - 3,8 x 102 pCi/1
2.5 x TO4 1/h

máxima .............  lâZ j Ü J l]!— B R V A  = 6,8 x 103 pCi/1
2.5 x 104 1/h

Ra-226 nos Efluentes da Lagoa de Decantação:

Quantidades lixiviadas 

do minerio (Fig. 2c)!

mínimo ........ ....  * 9,6 x 106
12 anos hora

  1.7,0 Ci _ , 1a8 pCi
m a x i  mo • • • • « • • • • • • •  1 t 1 > /  x  1 u ■  ̂ ■

12 anos hora

Ra-226 retido na lagoa de decantação (90%)

mínimo .......................................  8,7 x 10^ pCi/h

— 8
maximo .......................................  1,5 x 10 pCi/h

Ra-226 dissolvido nos efluentes tratados da lagoa de decanta

ção (10%)

C
mínimo .................................... ;.... 9,6 x 10 pCi/h

- 7
maximo .......... :.............. 1,7 x 10 pCi/h



Concentrações de Ra-226 solúvel nos efluentes tratados da la

goa de decantação

mínimo ............ ..... ih-6. x. .1°.,, .PPAfll = 24 pCi/1
4,0 x 10 l/h- / ; •••

mãximo ....... :........  1,7 x TO7 pCi/h = 425 pCi/1
, 4,0 x 104 l/h

<

Th-230 nos Licores Desuranizados:

Quantidade lixiviada do

minério (Fig. 2d) ...... - *-3 x — 21 = 1 ,2 x 109 pCi/h
12 anos

Concentração nos licores
,9

desuranizados ........... —-2 x ^°A Pcl /-fl. = 4,8 x 104 pCi/1
2,5 x 10* l/h

- Th-230 hos Efluentes, da Lagoa de Decantação:

Quantidade lixiviada- do

minério (Fig. 2d) ....... . 1 ,20 x 109 pCi/h

Th-230 retido na lagoa de *

decantação (99%) ........  1,18 x 109 pCi/h

Th-230 dissolvido nos e- 

fluentes- da lagoa de* de

cantação (1%) ............  1,2 x 107 pCi/h

Concentração de Th-230

nos efluentes tratados da

. lágoa de decantação ..... /■ = 3,0 x 10^ p.Ci/1
4,0 x 10* l/h

Comparados os valores ac-ima estimados com os valores de

- 230
a  «o n  2 Tí*H 1 r  ̂  R r  1 »' i  n tirt a r A h / ' i i n f v ' i i p H n  H a  T  h R 0 S -  *“11 e í u u *  1 t w  u x# 1 u 1. v v« ww m «i i>i c y « v uc «1» •»N e

agli Q

fliíentes da lagoa de decantação, provavelmente superaria 0 valor 

mãximr oermissível para 0 lançamento em cursos de aguarde super
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fície, se a eficiência de retenção fosse.90% ao invés de 99%.Por

— '
outro lado a concentração do Ra provavelmente superaria a 

CMPr „ mesmo se fosse admitida uma"éficiência de descontamina-
. 6QU2L

ção de 99%, o que difícil menté seria atingível.

1.2.2.2 - Lavra do Minério de Urânio

A remoção de ãguas geológicas na lavra em galeria ou a 

céu-aberto de minérios de Urânio pode contribuir signif i canteinen_ 

te para a contaminação radioativa do meio-ambiente.

Quando da interrupção (junho/1977) dos trabalhos de a- 

bertura de galerias exploratórias na jazida C-09 em Poços de Cal_

das, por exemplo, ja havia se tornado necessário realizar a reni£

— 3 - —
ção diaria de aproximadamente 1000 m. de águas geolÓgicas.Em vi£

tude da composição da matriz rochosa onde se encontra disperso o 

Urânio naquela jazida, aquelas águas apresentavam-se bastantes 

acidas (pH 3,5), com concentrações de Urânio natural de ati 2000 

pCi/1 e de 22®Ra entre 150 e 550 pCi/1 (Tab. 3), ou seja, ativi

dades de 226Ra entre 15 a 55 vezes superior a CMPãguaU 0 pCi/1)8 . 

f / * * * ^ 
/influentes 1Tquidos resultantes da lavra de minério de 

Urânio devem, pois, ser controlados com o mesmo rigor emprestado 

a monitoração dos efluentes 1Tquidos de usinas de extração de U- 

rânio.
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TABELA 3

CaracterTsticas radioanalíticas de ãguas 

geologicas removi das de galerias explore

— O
tori as na jazida C-09 em Poços de Caldas 

(Novembro/l 976 a Junho/l 977)

Características radio 

analíticas estudadas

Ponto de 

Amostragem 

n9 15*

Ponto de 

Amostragem 

n9 16*

pH ..............„ 3,0 3,7-4,6

■ Aci dez ................ 193 20,0-73,5

Alcalinidades ppm CaC03 15 12,5-22,5

Dureza, ppm CaCO^ ..... 7,5 37,5-110

Oxigênio Dissolvido, 

ppm 02 ....... ;......... 5,7 4,7-6,6

DBO , ppm 0^ ............. zero zero

Fluor, ppm ............ . 0,31-0 ,71 4,82-5,64

Uranio, ppm U^O^ ...... 6 ,65-7 ,24 0,21-1 ,0

Ferro total , p p m ...... 24,8-42,5 2,7-7,1

Manganês, ppm .......... 1,0 1,4-2,6

U-nat. solúvel , pCi/1 . 1878-2061 93,2-124

Ra-226 solúvel , pCi/1 . 517-576 147-165

* Tanques de coleta de aguas geológicas.
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Esta observação torna-se particularmente pertinente quando se 

considera que os resultados de trabalhos de monitoração ambien

tal pre-operaci onai s em areas de mineração de Urânio, uma vez 

que realizados con.comi tantemento com os trabalhos de avaliação e 

análise das jazidas de Urânio a serem exploradas, podem vir a 

ser grandemente influenciados pela liberação nao-contro1ada de a 

guas geológicas contaminadas com radionuclídeos naturais.

Quando se trata de mineração a ceu-aberto em areas de e_ 

levada precipitação pluvial , a captação de aguas de chuva na era 

tera escavada para a exploração de minério de Urânio e um proble 

ma adicional a ser considerado.

Suponha-se que a exploração da jazi da exija a abertura 

de uma cratera de 1000 m de diâmetro e mais de 100 m de profundj_ 

dade media. Esta escavação se constituirá pois, em um imenso re

cipiente coletor de águas pluviais, além de uma possível fonte 

apreciável de ãguas geológicas. Se a. preci pi tação mensal total 

media para a area onde se localiza a jazida for da ordem de 200 

mm, por exemplo, pode-se estimar em

V = 0 ,200 x - J L 1 1 Í L J—  m 2 x 12" e--- =
mês 4 ano

= 1,88 x 106 — —
ano

- r-i

o volume medi o anual de agua de chuva a ser coletado pela- crate

ra a ser escavada. Este volume devera ser removido da depressão 

conjuntamente com as ãguas geológicas infiltradas na m e sma.

-■4 -í
Se por um lado as aguas .pluviais fun cícnu 

luente de ãguas geológicas contaminadas com radi onu<M íacqs notu- 

raif por outro atuarão sobre mine ri os e es teri es expostos pela



escavaçao, lixiviando-os cm seus componentes radioativos.

Por conseguinte, estas ãguas deverão ser coletadas e 

controladas da mesma forma como as ãguas geologicás infiltradas 

.na lavra e os efluentes líquidos da usina de extração.

1.2.3 - Rejeitos Gasosos

Verifica-se em atividades de mineração de Urânio a li be.

_ 222 
raçao de Rn e seus descendentes.

Uma analise cuidadosa da bibliografia disponível sobre 

esse assunto, no entanto, não oferece apoio a hipótese de urn im

pacto radiologico ambiental significativo por efluentes gasosos 

resultantes de atividades de mineração de Urânio.

Resultados de um dos estudos mais conclusivos sobre es

te assunto são apresentados nas Figs. 3 e 4 e na Tab. 4.

De acordo com aqueles resultados^ ? evidente q u e , ape

nas sobre os depósitos de rejeitos sõlidos da usina de extração,

encontram-se atividades no ar superiores ao valor máximo permis-

„ g _ 3 222
STvel para a populaçao em geral (1 pCi/m ).Atividades de Rn

no ar, inferi ores a CMP, bem como taxas dé exposição - detejr 

minadas empregando-se dosímetros terrnoluininescentes (TLD) - equi_ 

valentes ao "background", foram constatadas,'já a distâncias in

feriores a 1 km da usina de extração e das "montureiras” estuda

das. £ interessante ressaltar que os empreendimentos industriais 

considerados neste estudo (Figs. 3 e 4) situavam-se na imediâta 

vizinhança de núcleos habitacionais consideráveis.

Uma voz admitida a implementação ue precauções convonrV 

ona1menté adotadas em atividades de mineração p a r a ^  coleta de 

poei* ó (filtros, “scrubber", precipitadores , etc.), bem como a



inexistência do freqüentes inversões térmicas ou situações oro- 

gráficas extremamente desfavoráveis, a contaminação radioativa 

do meio-ambiente através de efluentes gasosos resultantes do fuji 

ci on a men to do complexos industriais de mine fação'’de Urânio , não 

se apresenta pois a priori como significativa.



TABELA 4

taxas de exposição X  (dosimetria termo!umi- 

nescente) nas vizinhanças de usinas dc extra

ção de Urânio nortò-americanas®.
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Localização Ponto de 

Amostragem

Exposi ção Medi a 

(mR/hr)

Grand Junction, 11* 0,2

Colorado 12* 0,4

16 0,02

33 0,02

42 0,02

47 0,02

Durango, Colorado 51* 0,4

55 0,02

58 , 0,01

Monticello, Utah 63* 0,03

64* 0,06

Monti cello Í' Utah 72 0,01

74 0,01

Salt Ianke City, Utah 81* 1.1

85 0,01

86 0,01

91 0,01

- ™ 96 0,01

*“ Mor, tu rei ras"



DURANGO 
COLORADO .

0 0  NUM ERO DA ES TA Ç A O  
ÍO.OOiRn-222 C C i/ l . „  
(CO N CEN TR A ÇÃ O  MEDIA) 

vanto predominantes»»- ~ -  ~~t»-

Figure 3: Determinações de atividades de Rn-r-222 no ar, nas vizinhanças de usinas de extração 

de urânio, norte-americana  ̂ (Estado de Colorado).
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Figura 4: Determinações de atividades de Rn-222 no ar, nas vizinhanças de usinas de extra

ção de urânio norte-americanas í ^)(Estado de Utah). •



CAPITULO II

II - DETERMINAÇÃO DE T0RIO EM EFLUENTES LÍQUIDOS DE UM COMPLEXO 

INDUSTRIAL DE MINERAÇfiO DE URÂNIO OU EM ÃGUAS VIZINHAS

•r ~ 230
Como visto no Capítulo anterior a concentração de Th

nos efluentes líquidos da lagoa de decantação pode vir a ser su

perior a CMP-gu a , quando se admite uma eficacia de descontamina

ção de 90%, ao trata-los com Ca(OHJ^-CaCO^ B a C l A s s i m  sendo, o 

controle destes efluentes, bem como das ãguas de superfície que 

os recebem, se faz necessário.

Na literatura diversos métodos para a determinação de 

TÕrio em aguas e em rejeitos líquidos podem ser encontrados^"^ 

Tais métodos diferem entre si, seja na separação química do To

ri o de seus interferentes, seja no meio de deteção usado:.espec-

•’V..
15-18

t r o f o t o m e t r i a ^ " ^ , espeçtrometria a l f a ^  ou analise por ativa-

çao com neutrons

Devido a diversidade dos métodos de separação química 

do TÕriò encontrados na literatura, nesta oportunidade serão dis_ 

cutidos apenas os fundamentos daqueles métodos considerados es

senciais ao presente texto.

Espectofotometria

Na determinação espectrofotométrica do Tõrio são em

pregados usualmente como. complexantes o Arsenazo III 2,2-(18-di_ 

hroxi-3,6-disulfo-2,7-nafti 1enbisazo)-acido difenilarso , Tori - 

na sal disodico do ãcido 1 - (O-arsenofeni1azo)-2-naftoldisul -
' *  io

foni^o . Apesar de ser o limite de deteção do meíótio ASTM

r ' 11-13
(1 pp .), superior ao dos métodos que empregam o Arseiiazfo III



(0,2 ppb), o primei ro destaca-se pela simplicidade da separação 

química empregada. Neste caso, o TÕrio é separado da solução por

coprecipitação com oxalato de cÃlcio. Apõs a dissolução do preci^

iric 

>2
pitado, o Fe+ 3 , o principal interferente, é reduzido com cloreto

de hidroxi1 ami na a Fe

* Ativação corn neutrons térmicos

232 - _
Quando o Th e irradiado com neutrons térmicos, a

seguinte reação nuclear ocorre: "

232Th(n, V  ) 233Th -------  -----* • - ' 233Pa ' *— “------ 233u

( 6=6,33-0,12 barns) tj/g* 2 2 »l2m t j ^ 5*2 7 »0 d

— ^ 232
Apos a irradiação, o Th pode ser determinado por es-

233
pectrometria- através do . Pa (312 KeV) sem qualquer pro

cessamento quimico^5-* ^  ou por meio da emissão do mesrno apos
^ IO  ^ -

uma separação radioquTmica . Usando-se um fluxo de neutrons tér,

13 2 * ~
micos de 1,4 x TO n/cm .s, utn tempo de irradiação de 3 dias,

um tempo de decaimento de 17 dias e uni tempo de contagem de 60 

minutos, em um detetor Ge(Li), com 5,4$ de eficiência para o pi

co de 1,332 MeV de 60Co, o mínimo detetãvel de 232Th e de 0,002
15

g/l . Tais intervalos de tempo podem vir a ser otimiza

dos quando se deseja uma analise específica de tõrio, jã que, em 

geral, os dados da literatura referem-se a analise de multi-ele^ 

mentos por ativação com neutrons. Apesar da sensibilidade deste

método, deve-se notar que o mesmo permite medir apenas a concen-

- 232 
traçao de Th na amostra.

Espectroir.ctria alfa

Dentre os métodos normalmente uti l izados -na>?, anal ise

— w»  ̂ #
de Tõrio em aguas, o único capaz de determinar a concentração de

/? ,\



p OA ^
Th presente e a espectrometri a alfa. Usualmente , emprega-so

nesta analise um detetor de barreira de superfície, embora se

possa utilizar também câmaras.de ionização. Como traçador fre-

quentemente e utilizado o Th, emissor be'ta com um tempo de

meia-vida de 24,1 dias. Entretanto, a validade do seu uso ê ques

tionavel ja que os efeitos de pequenas variações na preparação

da plaqueta afetam diferentemente a eficiência de contagem de um

19
emissor beta e de um emissor alfa . Para tentar contornar essa

* m 229
falha, recentemente, foi proposto o uso do Th, filho do • U, 

como traçador na determinação radioquXmica H o T Õ r i o

Como ê discutido no proximo Capítulo uma outra possível 

solução para o problema da determinação radioquímica do Tõrio se 

ria o uso da espectrometri a alfa de cintilação líquida, uma vez 

que segundo.McDowell ê possível atingir por esta técnica resolu

ções -que tornariam possível a determinação simultânea de Th-232, 

Th-230 e Th-228, com raras variações na eficiência de contagem.

- 36 -



CAPITULO III

III - A ESPECTROMETRIA ALFA DE CINTILAÇKO LÍQUIDA

111.1 - O Mecanismo do Processo de Cintilação Líquida

111.1.1 - Introdução

A cintilação líquida baseia-se na conversão de parte da 

energia cinética de partículas ionizantes em fotons,os quais são 

coletados por uma fotomultiplicadora, cujos pulsos são somados, 

analisados e contados. Inicialmente, o processo de cintilação l£ 

quida foi usado somente como um meio de determinar a quantidade 

de um certo radionuclídeo presente em uma amostra. Entretanto, 

mais recentemente, tem sido comunicadas com uma maior frequência 

aplicações envolvendo tambem a medida da distribuição das ampli

tudes produzidas pela interação da radiação com o cintilador lí

quido. Desde que as amplitudes dos pulsos podem ser correiacion<a 

das com as energias dos emissores, e possível determinar mais de

um radiqnu.cl í.deo presente na amostra pela seleção das amplitudes
z.\ *• . ^ 

dos pulsos correspondentes aos diferentes radionuclídeos.

Em soluções cintiladoras líquidas a excitação primãria 

ocorre no solvente. 0 sinal resultante desta excitação primaria 

Õ diretamente proporcional ao número de moléculas excitadas do 

solvente produzidas. Muitos processos (vide infra) podem inibir 

a produção de moléculas excitadas do solvente. Por outro lado a 

eficiência de produção de moléculas excitadas do solvente depen

de do tipo de radiação ionizante considerada. Finalmente, deve 

ser lembrado que somente uma pequena .fração da energia cinética 

da p rtícula ionizante e gasta na produção de molêctfkas ,• excita-



das do solvente: cerca de 4-6% da energia cinetica de eletrons, 

somente 0,5-0,1% da energia cinetica de partículas alfa e 1% da 

energia cinetica de protons.

III.1.2 - Processo de Excitação Primário

As partículas ionizantes ao interagir^com moléculas 

(principalmente moléculas do solvente) são freiadas e paraliza- 

das no coquetel de cintilação. A maior parte da energia cinetica 

das partículas e convertida em energia térmica, o restante sendo 

utilizado na produção de(|'moléculas excitadas, .ions e eletrons, 

radicais livres, fragmentos iÕnicos e fragmentos moleculares. A 

concentração destas espécies ao longo do caminho primário da pa£ 

tícula é determinada pela ionização específica da mesma. A alta 

ionização específica das partículas alfa, por exemplo, leva a al_ 

tas concentrações de vários produtos ao longo da trajetória. Em 

virtude da elevada concentração dos produtos, muitas das molécu

las e dos ions excitados interagem com outros produtos da excita^ 

ção primaria levando a uma redução no número de moléculas excita^ 

das do solvente e, consequentemente, a um baixo rendimento de fo 

tons. Esse tipo de "quenching" é frequentemente referido como 

“track quenching", e é menor para partículas de ionização. especí^ 

fica mais baixa.

Tanto o número de moléculas excitadas do solvente quan
O

to o número de ions do solvente formados são fatores determinan

tes do rendimento de fotons. A recoinbinação de ions pode contri

buir com uma importante fração dp número de moléculas excitadas

do solvente que 1cverão a produção de fotons.. Em certos casos e£

~ 20-22 ; . ' 
sa contribuição pode chegar a 60% . Essencialmente,  ̂ todas

as mc‘eculas excitadas do solvente produzi.das pela parff.cula io-
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nizante estão em níveis de energia superiores (n ~  2). Por um Á.

processo de conversão interna (não-radi a ti vo) elas irão atingir

o primeiro estado “singlete" excitado. Este rendimento de molécu

las no primeiro estado "singlete” excitado, irá determinar o reji

~ - 23
dimento de cintilaçao máximo . Como esse rendimento varia dc 

solvente a solvente, a eficiência na produção de fo tons irã tam

bém diferir de ura solvente para outro.

III.1.3 - Migração da Energia

A energia de excitação migra de uma molécula do solven

te para outra vizinha. Desta maneira, a energia move-se de uma ã 

:rea para outra até transferir-se para outro tipo de molécula no 

sistema cintilador iTquido. Tais moléculas podem ser do soluto 

cinti1ador ou de "quencher". Duas teorias têm sido proposta para 

descrever o .processo de migração de energia.

24
0 processo foi descrito por Birks como sendo devido a 

associação e dissociação de duas moléculas do solvente de modo a 

formar dTmeros excitados (excímeros). Neste processo, a energia 

pode ser transferida a uma molécula do solvente não excitada, 

quando o dTmero se fragmenta.

A condição para a formação do excímero é que as duas nm 

léculas adjacentes devem estar orientadas paralelamente. Para mo 

lêculas que não estão de tal forma posicionadas em relação as

suas moléculas vizinhas, a migração de energia ocorre pelo meca-

25 —
nismo proposto por Voltz envolvendo interações coulombianas

(óctopolo-octopolo) e troca de eletrons, analogamente a niigraçao

de ,rexcitons" em cristais.

A energia de excitação primária .pode migrar ehtre d 1 v C£



sas moléculas de solvente antes de ser transferida a moléculas 

de soluto.

III.1.4 - Transferência da Energia

Uma vez que a maioria dos solventes cinti1 adores apre

sentam propriedades que resultam em redução no rendimento de fo- 

tons, freqüentemente outro tipo de moléculas são adicionadas ao 

solvente, de modo a captar a energia de excitação do solvente e 

emiti-la como fotons. A eficiência da solução cintiladora depen

de, então, da eficiência com que "à energia e captada pelo soluto 

cinti1ador. Algumas das propriedades dos solventes que os tornam 

cinti 1 adores pobres, são:

a - As moléculas dos solventes têm pequena probabilida

de para emissão de fotons;

b - a distribuição de energia dos fotons emitidos situ£ 

-se na faixa aonde as fotomultiplicadoras comuns têm sensibilida^ 

de reduzida;

c —’ o tempo de meia-vida para emissão de um foton e lon^ 

go (~30 nanosegundos), o que torna grande a probabilidade de 

"quenching" antes da emissão;

d - probabilidade de reabsorção mui to alta.

Algumas das propriedades do soluto cinti1ador que ten

dem a minimizar essas desvantagens são:

a - Alta probabilidade de fluorescência (~90%);

b - distribui ção de comprimento do onda dos fotons emi

tidos, coincidindo favoravelmente com a região de*maxima das foto 

mui t- ,)1 i cadoras;
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c - emissão do fotons praticamente instantânea» isto ?j, 

tempo de raoia~vio’a critru 1-2 nnnoscgundoa;

d - probabilidade dc roabsorção muito, .baixa.

A transferencia da energia de cxcit?*çao do solvente ao

solu!a-cint.i 1 atior ocorrc por colisão ou polo mecanismo de vesse-

26
nan ia de Fflrster . Fstc ultimo permite que a transferencia da 

energia de c-xcitaçHo tio solvente tenha lugar a uma distancia dc* 

v’Yios diâmetros molcculares e requer uma interação dipolo-dipo~ 

o entre & no 1 ecu 1 a d o adora e a receptora e taiubem uma superpor. I 

çao do espectro do ewissão do doador com o espectro de absorção 

do receptor. A velocidade de transferência ptlo mecanismo de ros, 

sonEncia c maior do que aquele por difusão. Tal processo e post£ 

lado ser a forma principal de transferência da energia de noloc.u 

las do Àolvuiitc a moléculas do solute o>>\ sistemas r.wri i 1 advvw. 

líquidos.

Um segundo soluto cintilador e al guraús vezes usado na 

solução cintiladora. Inicialmente este soluto cintilador era usa 

do apenas com o objetivo do deslocar o comprimento de onda dos 

fotons emitidos para a região de maior sensibilidade das foto- 

muitiplicadoras. Recentemente, com as novas fotomultip!icadoras 

bi-alcalinas, o segundo soluto cintilador tem sido usado princi

palmente para reduzir o efeito de certos "color-quenchers" que 

podem estar presentes no sistema solução cintilador-amostra. A 

concentração do segundo soluto cintilador deve ser ajustada para 

prover uma transferência quantitativa de dnergia do primeiro pa-
a y ^

ra o segundo soluto-cintilador . Usualmente, a concentração rio 

segundo ciulil advr ê apenas alguns po.ucv> pu< «.entos ria c c r. c c n t  

çãd do primeiro cintilador. Também neste caso, o. processo de 

transferencia de energia c irreversível.



111« 1.5 - Os Mecanismos do “Quenching"

"Quenching" e uia termo consumente usado para denotar urn 

processo qualquer quo causo um decréscimo no rendimonto do fo- 

tons de vma solução cintiladora, relativa a uma outra considera

da ideal. Estes me can i sinos do "quenching1* podam sor divididos om 

quatro categorias principais;

a - Absorção de energiai

b •• diluriçãoj

c - impurezas (algumas vozes chamado dc “químico")*,

d - cor (“color quenching”).

Estos mecanismos do quenching são discutidos sumariamos 

te a seguir:

a - Absorção do cno»oia

Na absorção do energia > estão incluídos todos or. 

processos que envolvem a liberação de uma parte ou de toda a e- 

neryia da partícula para um meio não~cintilador. Nesta classe es 

tão incluídos o “efei to-parede", a. auto-absorção e á aniquilação.

Efei to-parede

Em toda cintilaçao líquida com Uma distribuição homogê

nea do radionuclídeo, ha uma fração do mesmo localizada próxima 

da parede do recipiente. Assim, parte da radiação emitida podo 

alcançar as paredes sem ter transferido toda a sua energia para 

a solução. Tal efeito, chamado de “parede"f so c significativo 

cm espectroscopia. Em contagens totais, o "efeito-parede" podo 

ser negligenciado. Por exemplo, o alcanco dc uma partícula alfa 

de 4,8 MeV cm uma solução cinti 1 adora ê 0 ?0037 cm tS. I’ara 1 r.it 

de solução contido em um recipiente cilíndrico dc*l:* cm do diâme

tro, apenas !.,!*£ das partículas alfas irão sofrer o ef ei to "paro
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de'!.

Auto**Absorçãu

A auto-ebsorçae ocorro'quando o radi orsucl ídeo esto d ir.--. 

per r. o cm uma segunda far.o diferente da solução cintiladora» ou 

seja* parte da energia da partícula e libcsrada antes dix partícu

la alcançar b meio ci nti 1 ador. Conscquan íc-ciente, a radioção ira 

interagir cor- a solução cintiladora como f.e ela tivesne sido uvi 

tide cow lit,ia energia i.-cr.or do quo a verdadeira.

Aniquilação

Um outro tipo do processo que leva ao decresci mo do nu- 

racro c!e raoleculas excitadas do solvent^ c a "aniquilação", iíesse 

processo tod;. a enor&ia da partícula c absorvida em un uniro e- 

vento. Esse efeito pode ser notado em. amostras que contêm altas 

concentrações-de £ loi,.C:; pysutlcz» cz qv?ir, ahcnrvoni toda a ener

gia cinética das partículss que colidem com os mesmos, .sem que 

ocorra produção de moléculas.excitadas dó solvente. Neste caso a 

resposta d^crer.cera proporcionalmente a distância ja percorrida 

pela partícula ionizante antes da "aniquilação".

São genericamente denominados de efeitos de "dilui

ção" os processos que reduzem a eficiência da transferencia pri

maria de energia, a eficiência da "migração" do energia e de sua 

1» Jnsferência ao soluto cintilador. Isto ocorre quando o sistema 

cinti1ador e diluído pela amostra o u •por solventes secundários 

não excitáveis.. Em outras palavras, ha uma diminuição de concen

tração do solvents excitável e dos soluto? cinti1 adores, levando 

a uma resposta do cinti1ador, equivalente a de uma partícula mv- 

nos energetica, em um cinti1ador não diluído. Tal e f e i t o c  algu

mas .ezes chamado dc "absorção por diluição".



0 "quenching" por impurezas (ou químico) esta liga

do ô uma cottpetiç&o .entre moleculas' fluorescentes e não-fluores- 

Gentes pela energia do excitação do solvente. Tais moléculas não 

-flúores esn tes irão evitar que parte dc energia seja trens feri da 

para o soluto cinfcilsdor.

d - Cor

Os tres tipo? de processos anteriormente citado? de 

crescem o numero d$5 moléculas (do soluto cintiladov) excitadas 

e, consaqttentemontc-, o numero de fotons liberados. 0 processo de 

"color quenching", refere-se a moléculas presentes na solução* 

cintiladora que irão absorver os fotons apôs cs mesmos te reta si

do produzidos.

Existon trus outros fctbres que podem levi=r r: uma

diminuição da resposta devido um decréscimo na detecão de fotons 

da solução cintiladora.

Por exemplo, quando de vidro, recipientes de conta

gem impedem que uma fração reduzida dos fotons escape da solução 

cintilelora em virtude da reflexão dos mesmos no lado externo da 

parede, tikta de diferenças em Tndice do refração entre vi

dro e ar. Desde, que &  índice* de refraçao do solvente e. do .vidro 

são aproximadamente os mesmos, não ha perda do luz no lado intejr 

r'* do récipionte. Gordon e Curtes mostraram que pela introdu

ção de areas esmerilhadas no lado externo do frasco dc contagem, 

aumenta-se o escape dc .fotons pelo rompimento do processo de re~ 

flexão-interna. Este efeito c mais pronunciado em medidas dc e~ 

ventos que produzem um poquuiio jnõisoro da foiot:í.. 1 bando *o

lado externo de um frasco de contagem de" vidro po^e-sc aumentar 

a r iciê-ncixi da contagem dc tfício cm mais de 2%.



Adi cion?', linen te, perdas dc fotons podem ocorrc-r no siste 

ma coletor de luz.

O.çoletor dc luz c a parto "do sistema dc contagem que 

guia os fotons em.i.tidos para ã face das fotonuiltiplicadoras. Ma

teriais refletores difusos do alta eficiência provêem . o meio 

mais eficiente do coluta e guia de fotons. Esta propriedade e u~ 

sualmente fixada polo fabricante do instrumento, porem potle ser 

alterada se, por alguma razão, o refletor difuso for contaminado 

ou torn&r-sc ineficiente.

Finalmente» a eflcicncia quãntica das fotomultiplicado-

ras c também prefixada pelo fabri canta do instrumento. Os instru

montos comerciais usam, em geral, F.H. com fotocatodos bi~alcali_

nos os quais tem usa eficiência quãntica de cerca de 28% para fo

tons de 38Q-400^ra . As F.H. sao operadas usualmente em condi-
/

çoes tais que urn único eletron produzido no fotocatodo ira so

frer una amplificação suficiente para produzir um pulso mensurá

vel .

IIí.2 - A .Espectronetria Alfa de Cintilaçao Líquida de Alta Reso 

iução

III-2.1 - Introdução

 ̂ Embora o uso predominante da cintilaçao líquida seja na

determinação de emissores beta de baixa energia, e conhecido ha 

mais de duas décadas que partículas alfa podem ser efetivamente 

contadas por essa técnica3^. Q-uso da cintilaçao líquida pára
*

contagem alfa õ atrativo em virtude da u fiei envia dc contageia 

(100») c da simplicidade da preparação da; amostra*.' ...
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Ha metade da década de sessenta, Horrocks e Ihle et
32 ' _ ^

al demonstraram que uma resolução'aceitável podia ser obtida

em contagem alfa através de métodos* de cintilação líquida. Entre

tanto» até recentemente, pouco uso pratico foi feito desses meto.

dos de alta resolução por não serem os detetores necessários e a

eletrônica associada disponíveis comercialmente, bem como frente

a necessidade de se incorporar o radionuclídeo ao cintilador, na

forma, de um complexo orgânico.. Essa ultima condição, entretanto,

possibilita o uso da extração líquido-líquido como um meio convey

niente de isolar o radionuclídeo de interesse a incorpora-lo a

uma-solução cintiladora líquida imiscível com a‘s agua. Vários pe£

quisadores têm desenvolvido procedimentos baseados na cintilação

líquida para emissores alfa, empregando separações com extrações

líquido-líquido e/ou usando um cintilador imiscível com a agua -

contendo um extratante - para o uso em detetores de* cinti1 ação
q o „  o 7 *

líquida comerciais . Entretanto, como os detetores de cinti

lação líquida comerciais, proporcionam uma. baixa resolução de par; 

tículas alfa» diversos estudos tiveram que ser .realizados de mo

do a obter-se uma espectrometria1alfa de cintilação líquida de

. 4* 28,38-45
alta refoluçao * l .

\ 6

III.2.2 - Geometria e Características do Coletor de Luz*

De modo a obter um sistema coletor de luz mais eficien-

11? e ao mesmo tempo obter uma resolução maxima para partículas

38
alfa, algüns estudos foram realizados por McDowell et al . e

39 - *
Thòrngate et al / Seis ’tipos básicos de geometrias foram utili

zados, os resultados sondo avaliado< e.rn termos de uma figura de 

mérito que envolve a forma, a resolução e a altura dos pulsds olb 

tidos♦ Como nos estudos preliminares realizados, siipôrfícies re-



fie toras especulares proporcionaram resultados insatisfatórios,

a.s superfícies internas dos arranjos testados foram pintadas coifi 

uma tinta refletora branca fosca. Os espaços vazios-entre a foto
. v —

.muitipiicadora e a amostra foram preenchidos - c W ^ T e o  de silico

ne, de modo a se evitar perdas por reflexão-interna na interface 

externa do rèrci pi ente de contagem. Das geometries estu ciadas a 

que levou a melhor resultado foi uma cavidade semi-hesferi ca co

locada em frente a fotomultiplicadora (Fig. .5).

* ’ or ^
Horrocks conseguiu também bons resultados usando um

recipiente cuja face inferior fora pol-ida ç x^jas faces externas 

pintadas com uma tinta a base de TiO^. 0 acoplamento optico en

tre o fundo do frasco e a face da fotomultiplicadora foi feito 

com graxa'de silicone.

III.f.3 - Solução Cintiladora

A solução cinti 1 ado’ra normalmente usada para contagemf •*

alfa é composta de:
»

a - Solvente; 

b - cintilador(es); 

c - extrator orgânico; 

d - naftaleno

0 solvente empregado em todos os trabalhos consultados 

foi o tol-ueno.

A escolha do(s) cintilador(es) além de es'tar associada
• *•

com uma melhor resoluçãjo, também e função do tipo de fotomul ti,- 
, * * 

plicadora utilizada. Assim sendo, os resultados encontrados na



Fig. 5: Aparelho projetado por. McDowell et at



literatura podem parecer contraditorios/^*4 0 .

p extrator orgânico tem uma importância fundamental de-
*■ i 

vido ao "quenching" que pode estar association o. ntesmo. Dos com

postos usados para a extração de elementos actinídeos com número

de oxidaçao (IV) o TBP j[ tributi 1 fosfato) e o que causa o menor

"quenching". 0 HDEIIP (Di-2-etilhexil acido fosforico e o TOPO 

(trioctilfosfinoxido).' podein também ser utilizados. - Entretanto, 

apenas o HDEHP pode ser usado em meio perclorico .com um bom ren

dimento na extração, enquanto o TBP e o TOPO devem ser usados em 

meio clorídrico ou nítrico', os quais “são “quenchers" muito mais 

fortes41.

0 naftaleno e usado com as segui,ntes finalidades:

i) Aumentar o número dè moléculas excitáveis pela radija

çao primaria, e , consequentemente> «o número .de «fotons prod£ 

zidffs4 6 .

ii) Diminuir- o "quenching" gerado por moléculas de a-

32gua

II 1,2.4- - Eletrônica Associada 
\

0 equipamento envolvido na cintilaçao líquida de alta 

resolução consiste de uma fotomultiplicadora, uma fonte de’alta- 

tensão, um pre-auip.1 ificador, um amplificador e um analisador 

miil ti-cana'1.

„ Quando se trabalha também com a discriminação de forma 

de pulso, isto c, qua.ndo se deseja reduzir o "background", ou

tros componentes eletrônicos -• alem dos "citados, também - são exi - 

gi-dos^9 >42,43. ^este caso cuidados adicionais-são também leva

dos jin conta na escolha da fotomul ti pli cadora, preamp) ifi cador



e amplificador,

Uma boa fotomultipiicadora tem uma importância funda

mental na cintilação líquida de " alta resolução para partículas . 

alfa, mesmo quando não se usa a discriminação de .forma de pulso.

Entre fotomultiplicadoras do piesmo modelo a resolução obtida pa-
* pfl 

ra partículas alfa pode variar em mais de 30% ,

III.2.3 - “Quenching”

A partir da definição de /'quenchina" '!ada anteriormente, 

pode-se concluir que qualquer substância, presente na solução ciji 

tiladora'que não seja o -solvente ou o soluto cintilador e em 

princípio um "quencher". Portanto» o número de substâncias pre

sentes na solução cintiladora deve ser restrito ao mínimo possí- 

vel.. -

A qualidade dos reagentes cmp'regados no preparo da so.lu, 

ção cintiladora é de grande importância. Certos pes„quisadores u-

sam purificar produtos feitos para o uso específico em ciotila-

rj ^ ^ 3 8 f
çao liquida, de modo a evitar a introdução de impurezas

0 "quenching” na espectrometria alfa de cintilação lí-
• . . 

quida, reduz tanto a altura do pulso obtido quanto a resolução,

44
sem alterar entretanto, a eficiencia de contagem .

*ApÕs a extração do elemento de interesse.com o “extra- 

tor-cintilador11, algumas substâncias podem vir a estar incbrpora 

das a solução cintiladora. Dependendo da composição, da fase aguo 

sa, estarão presentes na fase orgânica, cintiladora, ãgua,,ãçido • V  

nít<ico íe, n a t u r a l m e n t e o x i g e n f o . vyctOy * —

0 efeito da ãgua, coiho dito anteriormente!* j>odç ser mi

nimizado com a adição de naftaleno â solução cintilââora.



Em certos casos a utilização de' acido nítrico pode scr 

evitada us:ando-se como extrátór o IÍDEHP, cora o qual Õ possível 

fazer-se a extração em meio perclori-co, onde não se observa tan

to “quenching" quanto em meia nítrico. A adição de TOPO ao cinti_

lador tem o efeito adi ci ortal de minimizar o “quenching" do ãcido

32
nítrico, segundo Ihle et al .

A interferência do oxigênio pode ser facilmente elimina 

da pela passagem de um gas como argonio * çU oxido de carbono, ni

trogênio ou metano através da solução cintiladora por cerca de

10 minutos^ Outra maneira de eliminar aquela interferência

e incorporar "Vitride” sodio bis (2,- metoxietoxi) - hidreto de

«r - ~ 41
alumínio a solução cintiladora .

IIí.$ - Saparação Quírnicà do Tõrio

Quando se emprega a espectrometria alfa visando’, prin-

~ 230
cipalmente, a determinaça.o d e► Th (4-,62 MeV e 4,69 MeV) em e-

fluentes da mineração de Urânio, e necessária uma etapa prelimi-

~ 234
nar de separação química devido a interferência do U (4,77 

MeV) e do.226Ra (4,60 MeV e 4,78 MeV).

Um dos métodos clássicos utilizados para a separação 

química do Tõrio, independentemente do meio^de deteção úsado', e 

a troca-iônica, e em especial a aniônica empregando~se como com- 

plt.<ante o ÜNOg 11 ,12,19 ,48-59^

Alem do Th^IV) , apenas o Pu^IV  ̂ e _o Np^IV^, formam em 
* * (j- 

quantidades significativas complexos aniõ.nicos com o ion N03
P_ 56

Tais comp!exos» de estrutura Th.(N0o)g » podem ser retidos por. 

trdcadores aniôniços permitindo assim uina, separação altamente eŝ

-  ~ ~ - 
pecíft^a de Th(IV); Essa fixação é função da conccirtra-jção, do ion



HOg na faso aquosa. No caso de resina trocadoras ossa retenção

começa em torno de' 1,4 M UNO,., atingindo um m a x imo cm 71-1 h n q
0 — 3 ’

decrescendo em seguida, devido a formação de compostos tais como 

o HTh(IÍ03 )g 54,60^

'0 trocador ionico pode ser uma resina1 1 >12,48-55 ou um 

trocador ionico 1 íquido'19 >56-59. I:

A resina mais comumente utilizada e a Dowex 1 x 8 ,  na 

forma de nitrato. No que se refere a concentração ideal de HNOg, 

na solução de alimentação e nas posteriores lavagens da coluna, 

ha uma certa discordância entre a t o r e s : C:*.Nuanto Fritz, e Gar-
rr *

ralda sugerem que concentrações de HN03 > superiores a 7H decom 

~ 50
poem a resina, Korkisch • utiliza 8M HN03 e cita que o reuso da 

resina e possível.

Mo,,.

Para eluir 0 TÕrio pode ser empregado ,6-1214 NC1 ou 2 ,4M 

48-55 '*

Embora em 6-8M acido nítrico' 0 Radio não seja retido em 

resinas trocadoras anionicas, 0 Urânio (VI) 0 e em pequena exteji 

são. A eliminação do Urânio pode ser feita de duas maneiras: por 

mei0 de sucessivas lavagens da coluna com HNO^ na concentração 

usada p.ara a retenção, ou eluindo 0 Tõrio com 6-12M HC.l, . pois 

nesse meio 0 Urânio (VI) permanece retido na coluna11«12 >48-50.

0 Aliquat-336*, um trocador aniÕnico líquido, apõs sua 

conversão para a forma de nitrato, tem sido empregado algumas vje 

zes em lugar de resinas trocadoras aniÕiiicas. em separações químj[

* Produto comercial (General Mills Tnc, USA) 

onde predomina 0 cloreto de meti 1-n-octi1 - 

amónio.



cas de Torio56*'̂ ®. -0 Aliquat-336 é usualmente utilizado como uma 

solução 30% (v/v) em tolueno ou xileno. 0 efeito da concentração 

do HHOg» na extração de 'Tõrio com Aliquat-336 e semelhante aque

le descrito anteriormente em conexão com a separação de TÕrio em 

pregando resinas trocadoras* 0 coeficiente de distribuição (con-

centração de TÕrio na fase orgânica/concentração de Tõrio na fa-

„ 56
se aquosa)eq e maximo’ para 7M HNOg, .

Apesar de ser, também» possTveKremover *com Aliquat-336 

o Urânio através de sucessivas lavagens da fase1 orgânica com 

HHOg, tal pratica não é aconselhável, ja que o numero de lava

gens necessárias para uma separação total TÔrio/Uranio é elevado. 

Neste caso mostra-se mais recomendável proceder uma simples, reex 

tração seletiva do TÕrio usando-se HC1,

A principal Vantagem do uso de trocadôres iÕnicos lTquj_ 

dos em lugar.de resinas esta na economia de tempo.

“ 5 3 “



CAPÍTULO XV

•IV - MATERIAIS E MÉTODOS

IV.1 - Descrição d,Q Espectrômetro Alfa de Cintilação Líquida de 

Alta Resolução

Um corte do espectrômetro alfa de cintilação líquida de 

alta resolução utilizado ê mostrado na Figura 6.

0 espectrômetro consiste em u m’conjun..to de trcs peças 

separáveis (Peças 1., 2 e 3), confeccionadas em alumínio, e uma’ 

fotomultiplicadora (Peça 4).

'A fotomul tiplicadora; uma DuMont 6292; de duas polegadas 

de diâmetro, encaixa-se, por meio da um anel, na Peça JL hlem 

desse anel» existe na região de encaixe da fotomultiplicadora,um 

outro anel menor que protege a janela dà foto contra qualquer d£ 

no que possa ocorrer ao'fixa-la. Esses dois alieis, alem de prote 

gerem a fotomul tiplicadora» evitam tambera que haja algum vazameji
e* *  ̂ f 1

to de óleo de silicone da cavidade refletora.

Na Peça 1, encontram-se. a cavidade refletora e o orifí

cio pelo qual e introduzido o tubo de contagem, na referida cavj. 

dade. A cavidade, e.revestida com uma tinta branca e fosca,e se£ 

W.'como refletora dos fotons emitidos em sentido contrario ao da 

fotomul tiplicadora. 0 seu interior, apos a fixação da foto, p cjl 

chido com óleo de silicone. No orifício de entrada do tubo de 

contagem existem dois pequenos anois, que impedem qualquer varia,

ção h ü posição do tubu de contagem. Nd parte superior deste o n -

' * 1 j
fício hã um pequeno reservatório, ligado a cavidaclJJrefletora.pa

r * ■'* í

ra /  vjual flui o volume de Õlao deslocado ao se introduzir o tu-
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bo de contagem.*

A Peça 2 possui em cada umá das suas extremidades uma 

çosca, na qual são fixadas as Peças 1 e 3. Esta peça funciona co 

mo proteção do corpo da fotomultiplicadora,

Com a Peça 3, regula-se o comprimento do interior da Pj2 

ça 2, o comprime-se a fotomultiplicadora cm direção a Peça K P o r  

meio deste ajuste, e possível utilizar-se outras fotomultiplica- 

doras, de duas polegadas de diâmetro, sein que haja perdas na ve

dação da cavidade refletora.

Este conjunto, depois de montado, i colocado no interi-
K -

or de uma caixa de madeira, forrada com feltro preto.

Ao redor'desta caixa ha, entã.o> uma blindagem de chum

bo, com cinco centímetros de espessura.

IV.2 - Pintura do Interior da Cavidade Refletora

,

A pintura do interior da cavidade refletora foi feita ti 

sando-se tinta branca fosca em “spray” da Coral it.

Foram dadas cerca de cinco' demãos, ate se obter uma su- 

perfície uniforme, com a qual não se podia perceber o fundo meta 

Tico da cavidade.

, Apos a secagem da tinta, a superfície* foi lavada com de, 

te;*-gente e então, por duas vezes,* com agua destilada.

IV.'3 - Apareihagem-Eletrúnica Associada •

A aparelhagem eletrônica uti.Uzada; e mostrada nâ forma
! v

dc um. diagrama em bloco na Figura 7.



Figura 7: Diagrama em bloco da aparelhagem eletrônica utilizada.



Trata-se de um prc~ainp1 if i cador associado a um invcrsor 

de sinais (Figura 8), uma fonte de'alta-vol tayem (Elscint IIV-H- 

IA), um amplificador (Ortec 460 Delay-Line Amplifier) c de um a- 

nalisador multi-canal (Intertechnique Didac'4000), com quatro me 

morias de nvil canais cada, alem da fotomul tipi icadoro- (DuMont 

6292), ja citada.

IV.4 - Tubo de. Contagem

0 tubo da contagem consiste em um tubo de ensaio,75mrn x 

lOmm» fabricado em vidro "Pyrex”.

• Apos a inserção .da amostra e do'borbulhamento de ejs 

se tubo e fechado «com uma rolha de bo,rracha* protegida e selada 

com cola de silicone (Dow-CÓrriing)„ -

IV.5 - Reagentes

A solução cintiladora foi preparada com 8g de TOPO P.A. 

(Merck), lOg de naftalano para cintilação líquida (Merck), 0,'77g

de Scinti.mix-4 (912 de PPO e 9% de Dimetil-POPOP, Knoch-Light La
\ * * , * 

boratories), em Tolueno para espectrofotometría (Merck), em quaji

tidade suficiente para 100 ml de solução.

0 Aliquat-336, de fabricação da General Mills (USA),foi 

utilizado na concentração de 30% v/v em xileno, "P. A. (Carl o Erba). 

Antes de utilizã-lo, „transformou-se o Aliquat-336 para a forma 

de nitrato. Para isto,.a solução*de Aliq‘uat-336 foi tratada su- 

cessivas vezes com* 5M UNO», ate*que .não houvesse mais precipita- 

ção d.e cloreto com AgíiU^ na fase, a,quosa. Lavou-se, então, .1 solju 

ção de Al iquat-336 com agua destilada, para r.etiraixo excosso dc 

ãci<*> nítrico presente.



Fjgura 8 :  P r e - amplificador utilizado.



—  228
0 padrão de ' Th (20 pCi/g) utilizado, foi obtido pela 

diluição de um padrão de 22^Th da CEA-BNM-LMR.

As soluções estoque de TÕrio (1 ppm)* e Urânio (25 ppm 

UgOg) utilizadas» foram obtidas pela dissolução de nitrato do To 

rio e nitrato de uranila\ respectivamente, em I M’HNQg.

Nitrogênio pre-puri/ficado (N^-SS* White Martins)» foi £  

tilizado na remoção de oxigênio das soluções cinti1 adoras.

Para o preenchimento da cavidade refletora, utilizou-se

o õleo de silicone para cromatografia gasosa. (Carlow Erba).

Os demais reagentes utilizados foram ,todos de pureza a-

nalTtica..



CAPÍTULO V

V - ESTUDO DO ESPÊCTROMETRÓ ALFA DE CINTILAÇÃO LÍQUIDA DE ALTA 

RESOLUÇÃO (EACLAR)

V.l - Estudo do Efeito '"Quenching" Provocado pelo HNO^
— --------------  ...—  . —  - j

Na analise de TÕrio por EACLAR, vários parâmetros, tais 

como rendimento químico e mínimo detetãvel, dependem da eficiên

cia da extração deste pelo “coquetel -de cin+-:i ação". Por esta ra 

zão, procurou-se inicialmente trabalhar nas condições que; segun 

do dados dâ literatura, .proporcionavam o rendimento máximo nesta 

etapa.

Segundo essas informações, o coeficiente de distribui- 
. * * 

çãojio Tõrio entre a fase aquosa e 0,1H TOPO um ciclohexano c m£

ximo quando "a fase aquosa e uma solução 1M HNOg ^  e . Adicio

nalmente, sugere-se na 1iteratyra disponível que um volume de 

1,0-1>5 ml da solução cintiladora seja utilizado3®*^0 e ^

Decidiu-se, então, realizar o primeiro experimento úti-

1 izando-se, como fase aquosa, 30 ml de 1 ,0M HNO^, a qual foi adi_ 

cionado 1 ml da solução estoque de ThfNOg)^. 0 TÕrio foi extraí

do .utilizando-se 1,5 ml do “coquetel de cintilação", divididos 

em duas porções de 0,7-5 ml. Apõs a extração, notou-se que a col£ 

.ração do cintilador mudava de azul para amarelo e que a r.esolu- 

ção obtida foi de 510 K e V , bem inferior aos 200-300 KeV citados 

por McDowell e outros^®**^.

Devido a essa alteração na cor, presumiu-se que a razão
*

da baixa resolução observada era o “quenching"- provocado pelo 

HNOg. Decidindo-se^substituí-lo por nitrato de albmvnio,A1(NO^)^,



ja que o mesmo não e extraído pelo TOPO. Realizou-se, então, uma 

sõrie de experiências nas quais substituiu-se progressivamente o 

HNOg por A1(H03)3> mantendo.'porem a concentração de'ion.s nitrato 

na fase aquosa constante em ljM. Os resultado's-'oBtidos são apre

sentados na Tabela 5 e nas Figuras 9a e 9b.



Influência da concentração de HN03 , na fase aquosa, 

na resolução obtida com a EACLA.R

TABELA 5

Concentração de HNO^ na 

fase aquosa (M)

Concentração de ions N03 , na fase 

aquosa, devido ao Al(N03 )3> (M)

Máximo do pico do 

232Th (canal)

Resolução3

W (Ke V )

QOi—

- x - 177 12,7 510

0,50 0,50 206 10,5* 420 •

0,25 0,75 241 8,7 350

0,03 1 ,00 292 7,0 230

a) A resolução foi calculada tomando-se como base o pico de 232T h .
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0

Figura 9a:

_ J ---------------------- ------------------ :______L.

.0,5 lHN0o }.(M) . 1,0

Influencia da concentração de KNOg, na fase aquosa, na aíturc do pulso 

obtida na espectrometria "alfa de cintilaçao liquida de alfa rescluçco. (Da-
232

dos para o pico do i h).
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Figura 9 b : Influência da concentração de RNQ ,̂ na fase aquosa, na resolução obtida na 
espectrom etria alfa de cinfilaçco iTquidja de altc resolução. {Dadòs para 0 
pico do 232Jh).



Dos resultados citados pode-se concluir que o 

"quenching" provocado pelo HN03 tem efeitos Marcantes, ta.nto na. 

resolução, rquanto na altura de pulso obtidas. Consequentemente, 

fixou-se a concentração de acido nítrico n.a fase aquosa em 0 ,03M. 

Uma maior redução na concentração de Sei do nítrico não foi tenta 

da, frente a grande tendência dos ions Th(*v ' a sofrerem hidrolj[ 

se.

V.2 - Estudo do Efeito "Quenching” Provocada pelo Og Dissolvido

no Cintilador Líquido

Como ja citado no Capítulo III, o 02 seria um "quen

cher1' certamente presente no cintilador» a menos que se procedes^ 

se a sua eliminação.

Dentre-os diversos processos de eliminação do oxigênio
*

dissolvido mostrou-se de mais facil realização experimental * o 

borbulhamento através do .cintilador de um gas inerte, como o Ar 

ou N,,» durante 10 minutos^1 .

A-validade deste procedimento, bem comò a real influên

cia do oxigênio dissolvido em EACLAR, foi jnves tigada estudando- 

se a altura do pulso e a resolução obtidas antes e apÕs o borbu

lhamento de Ng, na amostra. Um capilar foi utilizado na desaera- 

ção por 10 e 20 minutos da solução cintiladora, a.ntes da realizia
s

ção das contagens.

Nestes experimentos» utilizou-se'Uranio ao inves de TÕ- 

rio, uma vez que^ a diferença de energia entre partículas alfa e- 

mitidas por 236U e 23 e menor do que aquela existente enLre as' 

emissões de 232Th e 23®Th. Desta forma»* seria pobsível obter- 

se urY melhor visualização do efeito da desaeraçao n| «resolução



do sistôma.

Os resultados correspondentes a 20 minutos de borbulha- 
„ _ _ 

men to foram idênticos aqueles.obtidos apos, 10 mi.nutos de desaera 

ção (Tabela 6). Estes resultados confirmaràm, então, aqueles ob

tidos por outros autores^1 ? 47. Na Figura 10, e ilus.trado o e- 

feito do oxigênio dissdlvido'na solução cintiladora em" EACLAR.

Adicionalmente»pode-se concluir que,embora o "quenching" 

provocado pelo 02 dissolvido no cintilador, não seja tão marcan

te, quanto aquele introduzido pela presença de HNOg na fase aquo 

sa, a desaeração das amostras, uHlizando por exemplo, nitro 

gênio, gasoso, c aconselhãvel.

A razão entre a altura do pulso obtida com e sem a.' de

saeração da amostra foi calculada eni 1,08, resultado este que

62
concorda com o citado;per Peng (1>06) para a ,razão entre a in

tensidade de fluorescência de uma solução de Dimeti 1 -P0P0P em To> 

lueno, devidamente desaerâda^ e uma saturada com 02 .



.TABELA 6

Efeito do*02 dissolvido no cintilador 

.ria EACLAR

Tempo de borbulhame£ Maximo do pico Máximo do p i c o’Resolução3

to de Mg (minutos) do 230ü(canal) do234U(canal)
(%) (KeV)

0 279 330 9,2 390

10 300 .• 375 . 7,6 320

20 302 '374 7,6 320

a) A resolução foi calculada tomando-se como base

. 238,,
o pico do U.



Figura 10: Influencia do 0  ̂ dissolvido no coquetel de cintiícçao. Linha continua-cpos o 
borbuíhamento de por 10 minutos, linhG traçsjada-sem bcrbuihar K .̂



Visando otimizar a resolução e a altura do pulso obti

das com o sistema estudado; bem como verificar uma possível var 

ri ação da eficiência de contagem, em função''do volume cintilador

presente no tubo de contagem, estudou-se como variavam tais para
f i. ^

metros em função daquele volume. Para. isto, adicionou-se 1 ml da 

solução estoque de Th.(N03 )4 a 30 ml de 1/3 M A1(N03 )3 e extraiu^

-se o TÕrio com 2 ml do cintilador. Partindo-se de 0,5 ml, fo

ram, então, feitas adições sucessivas de 0,1 ml do “coquetel11 ao 

tubo de contagem, contando-se por 3Q-.minu.toc- apos cada adi ção. Dê
_ ?32

terminou-se, em seguida, o canal do maxima do pico do Th, a

resolução è a taxa de contagem por unidade de volume.

» f "
* Das Figuras 11a e* 11b e da Tabela 7, pode-se concluir

que o volume do cinti.la.dor psesente no tubo de contagem pouco iji

fluência na resolução e na altura do pulso obtidas.

Como a .taxa'de contagem por unidade de volume manteve- 

se constante, pode-se verificar que o volume da cintilador recu

perado apos a-extração não influencia os resultados, desde .qjue 

sejam feitas as devidas correções de volume nos cálculos poste

riores: Para isto ê recomendável exercer-se o máximo, de precau

ções na medida do volume de cintilador recuperado.

V.3 - Volume da Amostra



Efeito do volume do cintilador presente no 

tubo de contagem na resposta da EACLAR

TABELA 7

Volume Maximo do pico do R e s o l u ç ã o ^
c /c (^) 
Lv /L0,5

(ml) 232Th (canal) (%) (KeV)

0,5 266 5,3 210 1 ,00

0,6 266 6,5 260 o o

0,7 265 6,3 . 250 0,96

COo

265 ‘ 5,6 *220 1 0,98

0,9 260 6,1 240 0,97

1,0 261 7,3 290 0,94

1,1 263 5,6 230 0,99

.1,2 261 6,1 - 240 .1 ,01

‘ 1,3 261 6,1 2:40 0,98

1,4 262 t 6,3 2;50

oo

1,5 261 7,5 300 0,98

a) A resolução foi calculada tomando-se como base o pico do

b) ç Taxa de contagem por unidade dc ..volume obtida coni

v _ V ml do cintilador (cpm/ml)___________________ '

ç Taxa de contagem por unidade de volume, obtida com

® 0>5 ml do cintilador (cpm/ml)
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Figura 11a: Variação da altura do: pulso em fànção do volume do cintilador presente 

no tubo de. contagem.



R
E

S
O

L
U

Ç
Ã

O
 

(%
)

.  A
13 h

Figura 11b; Variação da resolução em função do volume do cintilador presente no 
tubo de contagem.



V.4 - Estudo Comparativo entre a Resolução Obtida com EACLAR o 

com um Detetor de Cintilaçao Líquida Comercial

Com o objetivo de avaliar a melhoríífTlcànçada, cm ter

mos de resolução, ao utilizar-se a EACLAR em vez do sistema co- 

mercial disçomvel proce'deu-sé ao seguinte experimento:

5 ml da solução estoque de Th(KOg)^ foram diluídos com 

195 ml de Al(NOg)^ 1/3 H. Extraiu-se o Tori o com 20 ml do cinti- 

lador, contando-se, em seguida, 1,5 ml no sistema estudado e 15 

ml no detetor Packard Tri-Carb. Não se prarerku a desaeração de 

nenhuma das duas amostras,.

0 espectro obtido corn o detetor comercial foi levantado 

usando-se uma "janela" de 50 mV; aquele obtido através de EACLAR 

foi determinado com o analisador multi-canal.

Enquanto que a resolução obtida com o contador comerci

al foi de 2155, a alca'nçada cçm a EACLAR foi de 7%. Tais dados dj2 

monstram a vantagem de se ut.il izar a EACLAR.

Os espectros obtidos com a EACLAR e com o contador co

mercial são ilustrados nas Figuras 12a e 12b, respectivamente.

V.5 - Verificação da Linearidade da Resposta com a Energia das 

Partículas’ Alfas

’ Uma das características necessárias a um espectrometro,

além de uma‘boa resolução, ê a linearidade da respos.ta do apare

lho com a energia da radiação incidente.

A fim‘de verificar essa propriedade»da EACLAR utilizou- 

se o espectro mostrado na Figura 13 e a Tab’ela 8, febra construir 

a curva canal V£, energia da partícula alfa (Figura ”14).
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Os resultados na Figura 14 demonstram que a resposta da

EACLAR e linear para partículas alfa entre. 4-7 MeV. Tal resulta-

28 ’
do concorda com o anteriormente, obtido por Horrocks. .
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TABELA 8,

Nucl Tdeos, energias correspondentes aos;
• ••

.pi cos do espectro dá Figura 13

- 78 ~

NuclTdeo*

1 ’

Energia (MeV) Maximo do pico (canal)

ZSSy ... 4,20 300

234y 4,7,7 •38ti

2a8Th + 224Rá 5,42 + 5,68 485

220 Rn ' 6,30 613

2,6Po ' 6,80 697



Figura 13: Espectro' oi/tido com - a EA CLA R .
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Figura 14: Linearidade da resposta da especirometria 

alfa de cintilação liquida com a energia das 

part’rculas alfa inciden.tes.
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CAPITULO VI

vi: - APLICAÇAO DE EACLAR HA DETERMINAÇKO DE TtttUO EM EFLUENTES 

PROVE HI E'NTES DA MINERAÇÃO DE URÂNIO

VI.1 - Introdução

•n n
Como indicado no Capítulo l> a concentração de Th

em efluentes provenientes da exploração industrial de minas de U 

rânio, situa-se perigosamente proxima do limite mÃximo permissi

ve!, mesmo quando tais efluentes são tratados antes de sua libe

ração para o meio-ambiente.

Como não S possível «desprezar a. probabi1 idade de se. en

contrar em tais tipos de amostra,s os isotopos de número de massa.
' ^ • pin . ^

232 e 22.3, aletn'do Th, o método a ser utilizado na analise 

daqueles efluentes deveria, entre outros requisitos, ser capaz 

de discriminar tais isotopos.

Como demonstrado anteriormente, frente a resolução al

cançada (200-300KeV) a EACLAR pode, em princípio, ser usada com 

tal objetivo. Entretanto, a aplicação, direta desta técnica-em a- 

nalises de amostras ambientais não e possível, uma vez que podem

* * S ? -N
ser antecipados problemas de “quenching"-, bem como a interferen-

• 238,, 234,, -1.cia de U e U nas analises.

Por ser o método mais difundido,* deu-se preferência a 

separação química do;Tõrio por troca-iÔnica. em meio nítrico, op-
A * ^ ^

tando-se pela utilização de um trocador ionico liquido, ao ;inves 

de resinas trocadoras, devido a economia de tempo.e analise.
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Segundo Ru-f e Shabana , o coeficiente de di.stribuição

do TÕrio entre Aliquat-336 "30% 'v/v em xilenq~e.-mãximo ( - 200)-"

quando a concentração de HNOg na fase aquosa sitúa-se entre 5 e

7H Tal meio também foi u’sado por Petrov/ e Strehlow58 
*** - i

Como o Urânio e tambem parcialmente extraído nestas con 

dições, a separação entre TÕrio e Urânio se processa,’na etapa de

reextração- do Tõrio: Reextraindo-se o TÕr;io com 7‘,0I4 HC1, o Urã-

- - . * 63
m o  permanece na. fase o r g a m c a

Apõs a reextração do Tõrio > a fase aquosa deve ser con- 

venientemen.te tratada» a fim de destruir o material orgânico di£ 

solvido na mesma. Dentre as diversas alternativas consideradas, 

optou-se por uma adaptação da técnica sugerida pelo I1ASL64. As

sim^ o procedimento adotado consistiu cm evaporar a fase aquosa 

ate a secura, calcinar o resíduo orgânico a 575°C e dissolver o 

resíduo em HCIO^ concentrado..

VI.3 - Procedimento

Adicione a 100 ml da amostra, 53 ml de HNO^ concentrado 

e extraía o Tõrio em 20 m.l de Aliquat-336 30% v/v em xileno, mis_ 

turando as fases por dois minutos. 0.Aliquat-336 deve estar na 

forma de nitrato, segundo tratamento previamente descrito. Apos 

a* separação das fases (cerca de trinta minutos), descarte a fase 

aquosa. Lave a fase orgânica com 20 ml de 5H HNOg. Reextraia o 

Tõrio com três volumes-de 10 ml de 7M H C 1 , agitando por um minu

to e deixando .a» fases 'se separarem adequadamente. Combine os 

tres volumes de 7M H.C1 c evapore-os até a ^ecurai JJalcine o resí 

duo orgânico â 575°C por dez minutos. Apos atingir a ̂ temperatura

VI.2 - Escolha das Condições. de Extração do TÕrio



ambiente, adicione 5 ml de HCIO^ concentrado ao resíduo no bo~ 

cher, deixando evaporar, ato cerca de 1 ml. Transfira o liquido 

para um becher de 100 ml.. Repita o procedimento po'r três vezes. 

Evapore novamente ate aproximadamente 1 ml. Adicione» eníao, 30 

ml de Al(NOg)g 1/3H. Extraía o Tõrio por duas vezes com 0,75 ml 

do cintilador, agitando por um minuto. A agitação não deve ser 

violenta. Combine as duas fases orgânicas', e centrifugue por dez 

minutos. Transfira a fase orgânica para o .tubo de contagem, e a- 

note o volume recuperado. Borbulhe N2 através da solução organic 

ca durante dez minutos e sele o tubo com uma rolha dc borracha e 

cola de silicone. Determine as contagens obtidas na região dos 

picos do -232Th, 238Th e 228Th por 1000 minutos.

VI,4 - Rendimento Químico do Ma todo de Análise

Na cleterminação do rendimento químico,L adicionou-se 1

228  — - 
ml do padrão de Th a 153 ml de 5M tiNOg, e procedeu-se como

descrito no item anterior. Como a, eficiência de contagem com a

EACLAR é de 1005Í, pode-se considerar que a relação èntre (cpm)

obtidbs/(dpm) adicionados, isto e* a eficiência global, como

sendo o rendimento químico do método de análise. Os resultados

obtidos são apresentados na Tabela 9.

VI.5 - Cálculo da Atividade Mínima Detetável

Para determinar a atividade mínima detetavèl de TÕrio, 

em efluentes prove.nientes da mineração de. Urânio, usando-se a 

EACLAR, combinada a separação química do Tori o com Aliquat-336, 

fez-se um “branco" de acordo coin o item VI.3. Apos mil minutos 

de contagem, determinou-se os impulsos obtidos na região de cada



um dos picos de interesse,, calculando-se a, atividade minima deto 

tível (f4.D.), com um grau. de confiança de 95%, através da seguin 

te equação3^: •'

1 1

M.D. = —  X - 1” X ~ —  X 2 X 1 ,65
V € ‘ 2,22 - c

onde, « 1 -

V = volume da amostra - 0,1 litro 

5 = eficiência global = 0,733 

BG = "background" 

tc = tempo de contagem

Os resultados são apresentados na Tabela 10.

Pode-se observar que,,com apenas cem minutos de conta-
— Oíf)

gem, e possível determinar concentrações de Th até 540 veze* 

inferiores ao máximo permissive!.

VI.6 - Determinação do Fátor de Dèscontaminação Tõrio/Urânio

Ha determinação, do fator de dèscontaminação Tõrio/Urã-
• .  • •

.

nio, fQ , Àd1c1onou-sou2 ml da solução estoque de, U30g (25 ppm) a 

153 ml de 5M HN03 e procedeu-se como descrito no item V’1.3. Em 

seguida de terminou-se a concentração de Urânio por EACLÁR é por 

fluorimetria. Três diferentes amostras foram preparadas e anali

sa ‘:as seguindo-se este mesmo procedimento.

0 tempo de contagem utilizado na EACLAR foi de mil minjj 

tos, ao qual corresponde"um mínimo.detetavel em termos de U30g 

de 0,27 g. Para a fluorimetriat nas condições em que foi realizo^ 

da, o. mínimo 'detetavel era de 5 ppb.

Em todas as medidas -realizadas , a cancentração’F(fe Ura-



nio situou-se abaixo do mínimo dctetável. Assim» usando-se os va 

lores de mínimo detetavel -pode-se calcular valores de fD:

*

i) Ketodo fluorimetrico

~  f > ( 5 0 /*g - 5 x 1073 h  g/ml) x 31 ml x 100 _ gg ?5$ 

~<D/? D ’ 50 ^-g

ii) EACLAR

fn z Â > v ,,t si „ 9g

u 50 /*g

Os resultados acima demonstram inequivocamente a seleti

vidade da separação química do TÕrio empregando-se Aliquat-336.



TABELA 9

Rendimento Químico do Metodo do Analise

228Th adicionado 

(dpm)

228Th recuperado 

(cpm)

Rendimento

' m

44,4 33,5 75,4

44-’,4 32,0 72,0

' 44,4 32,1 72,4

Media 32,5 \ 73,3

TABELA 10 .

Atividade Mínima Detetivel’ (M.D.)

IsÕtopo
"Background"

(cpm)

M.D. para 100 min. 

de contagem(pCi/l)

M.D. para 1000 min.de 

contagem (pCí/1)

232Th- 3,5 3,8 : 1 ,2

230Th 3,3 3,7 1,2

?28T h ' 2,0 2,9 0,9



VI.7 - Determinação de 232Th, e 22**Th em Efluentes

Provenientes da Mineração de Urânio

Foram realizadas analises de cinc9ram05.tras de* efluen

tes- provenientes da mineração de urânio.

__ i
Foi feita uma 'analise preliminar de todas as* amostras,

não tendo sido encontrado em nenhuma delas 232Th ou 228Th. Tais

-  228 
analises foram, entao, repetidas usando-se Th como traçador,

Os resultados obtidos são apresentados ria Tabela 11.

Posteriormente, a.s mesipas a-mostr ?,<r foram enviadas ao

Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear para analise de

232 - -
Th por ativaçao com neutrons. Tambem por essa técnica, cujo

 ̂  ̂ « O o o
mínimo detetavel é de 5,4-5 pCi/1, não foi encontrado Th em n& 

nhuma daquelas amostras. Tal dado demonstra a validade dos resul^ 

tados obtidos com a EACLAR. Estes resultados foram considerados 

razoáveis, uma vez q u e , no local onde* as amostras foram coleta

das eram executados, naquela ocasião, apenas trabalhos de minera 

ção exploratÕria, ou seja, as amostras analisadas não correspon

diam, ainda, a efluentes líquidos de uma usina de extração de u~>

v»âni n .

- V/



Resultados-de análise do 232Th, 230Ih e 228Th em 

efluentes provenientes da’ mi neraçãoVder Urânio

TABELA 11

Amostra
232Th 

(pCi/1) •

’ 230Th 

(PCi/1)

238Th

(i>Ci/l)

Rendimento

(5$)

A HD 25,90-0,14. -

Cv 73,6

B HD 3,10-0,08 ND 58,2

C HD 4,30-0,07 ND 77 ,5

' D HD . 5,40-0,08 HD - 74,9

E HD HD HD 67,3



CAPÍTULO VII

~ O estudo realizado sobre a influência da concentração 

de HHOg presente na fase aquosa a ser extraída com o cintilador, 

comprovou o que fora anteriormente comunicado por McDowell, a 

respeito dos efeitos-negativos do HN03 na 'resolução e na altura 

de pulso obtidas com a EACLAR. Todavia, uifia. vez que, a posterior 

substituição deste por HCIO^» não alterou tais parâmetros, con

clui-se que uma total eliminação do “quenching11 provocado pelo 

HN03 sõ e possível substituindo-se também o A1(N03 )3 por' 

Al (CIO^)^. Porém, tal substituição» iria provavelmente acarretar 

um baixo rendimento na extração do Tõrio com o "coquetel de cin- 

ti .1 ação".

- A désaeração com nitrogênio do "coquetel de cintila-

çãoK , mostrou-se" úti 1 não somente poK- melhorar a resolução como

também por deslocar o espectro para uma região de menor “back-
* - .

ground".

- Para o sis,tema estudado, verificou-se que o volume do 

cintilador presente no tubo de contagem pouco influi na resolu

ção e na altura de pulso obtidas com EACLAR. Verificou,-s.e também 

que e possível utilizar-se, até 1,5 ml do cintilador sem alterar 

a eficiência de contagem.

- Quando se 'comparou o detetor.de cintilaçao líquida co. 

mercial com o .sistema estudado, verificou-se que a resolução ob

tida com este último era cerca àe três vezes superior aquela ob

tida com o contador comercial. P-or outro 1 aejo todos os componen- 

tos eletrônicos utilizados na EACLAR, com a exceçãà^do analisa-

VII - DISCUSSKO



dor multicanal, são Ue baixo custo e de fácil aquisição. Em con

traste, um detetor de cintilaçao' líquida custa atualmente corca 

de CR$ 1.000.000,00.

- A escolha do 7H IIC1 para reextrair o TÕrio do Aliquat

-336,mostrou-se acertada, pote, o Urânio, unico dos interferen-
» 11 • •

tes co-extraídos pelo Aliquat-336, permanece na fase orgânica.

- Usando-se appnas 100 ml da amostra e 100 minutos de 

contagem consegue-se, utilizando a técnica, proposta,' determinar
OOA

Th em concentrações 540 vezes inferiores ã atividade maxima

1» V *• - ’
permissive! deste radionuclideo em aguas. Tal fato, juntamente 

com a. seletividade e a resolução alcançadas, comprovam e aplica

bilidade deste método para os fins propostos»

- Apesar do rendimento médio obtido com amostras reais

'
(70,3%) pouco-diferir "daquele observado analisa>.do-se amostrais

~ 238
sintéticas (73,3£), recomenda-se o uso de Th como traçador,

sempre que possível, uma vez;que o uso de traçadores usualmente

n\elhora a qualidade da- analise.

* <»e

- Devido aos resultados obtidos, sugere-se o estudo cia 

aplicabilidade desta mesma técnica na análise de TÕrio em outros 

tipos de amostras ambientais, bem como a extensão da EACLAR na 

determinação de outros radionuclídeos emissores alfa.
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