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RESUMO 
A rocha fosfatada com alto teor de urânio de Itataia, Brasil, foi processada utilizando a rota via úmida no sistema 

dihidrato para fabricação de ácido fosfórico. O urânio contido no ácido fosfórico foi recuperado pela técnica de extração 

por solvente. A distribuição dos radionuclídeos de meia-vida longa das séries de decaimento de 238U e 232Th foram 

avaliadas nestes processos. Os radionuclídeos 26Ra, 228Ra e 210Pb foram encontrados predominantemente no fosfogesso, 

enquanto que os isótopos de 228Th, 230Th e 232Th predominaram no ácido fosfórico, após extrair o urânio. A principal 

preocupação na comercialização do ácido fosfórico que será produzido na planta de Itataia é em relação ao conteúdo 

de 230Th. Este trabalho determinou o conteúdo desses radionuclídeos em ácido fosfórico de diferentes localidades no 

país com intuito de comparação.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O fósforo é um importante macronutriente para plantas, mas pouco abundante na crosta terrestre, 

com isso é necessário o uso de fertilizantes fosfatados na agricultura [1]. Uma preocupação existente 

na produção de ácido fosfórico e fertilizantes é com as rochas fosfatadas usadas como matéria-prima 
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que podem conter estimáveis quantidades de urânio e tório [2]. Os teores naturais de radionuclídeos 

nesta matéria-prima pode variar de acordo com sua origem. Seu processamento que geram ácido 

fosfórico, subprodutos, fertilizantes e rejeitos podem ocasionar uma elevação na taxa de exposição à 

que a população está submetida [3]. Sabe-se que os radionuclídeos de meia-vida longa da série do 

urânio e tório, 226Ra, 228Ra e 210Pb após o processamento da rocha fosfática apresentam-se 

majoritariamente no subproduto fosfogesso, devido as suas propriedades químicas, já os 

radionuclídeos da série urânio e tório, 238U, 234U, 230Th, 232Th e 228Th, ficam contidos em sua maior 

parte no ácido fosfórico [3, 4, 5].  

No presente trabalho foram realizadas determinação da concentração de atividade dos 

radionuclídeos isótopos de tório, com ênfase no 230Th visto ser da série radioativa do 238U, em 

amostras de ácido fosfórico de diferentes localidades no país, e compará-los aos dados já reportados 

do ácido fosfórico produzido a partir da rocha fosfática de alto teor de urânio da Jazida de Itataia, 

Ceará [6]. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método empregado na determinação dos isótopos de tório foi por meio da sua purificação 

utilizando-se resinas cromatográfica TEVA produzida pela Eichrom, seguido de microprecipitação 

usando uma suspensão de cloreto de cério, ácido perclórico e ácido fluorídrico. 228Th, 230Th e 232Th 

foram quantificados por meio de um sistema de espectrometria alfa modelo Alpha Analyst com 

detectores de silício (PIPS) (eficiência de contagem 18%) e sistemas de aquisição de dados, Genie 

2000/Alpha Analyst, de Canberra Industries com tempo de aquisição de 200.000 s. A recuperação 

química foi determinada com a adição do traçador do isótopo 229Th no início da determinação. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Material de Referência IAEA-Soil 326 [7] foi analisado para o controle de qualidade dos 

resultados e as concentrações de atividade dos isótopos de tório no IAEA-Soil 326 obtidas após 

separação radioquímica são apresentadas na Tabela 1.  



 Taddei, et. al. ● IJC Radio 2017 ● 2017 3 

Na Tabela 2 são apresentadas as concentrações de atividade dos isótopos de tório encontrados em 

amostras de ácido fosfórico produzidos no Brasil de três diferentes industrias denominadas 1, 2 e 3 e 

também os dados reportados do ácido fosfórico originados a partir da rocha fosfática da Jazida Itataia. 

No trabalho que avaliou o ácido fosfórico de Itataia [6], foi mostrado que os isótopos de tório em 

concentrações de atividades apreciáveis permaneceram mesmo após a extração líquido-líquido com 

DEHPA (ácido dietil hexil fosfórico) e TOPO (óxido de trioctil fosfina) utilizados para a recuperação 

do urânio. As concentrações de atividades determinadas para amostras de 1, 2 e 3 são bem inferiores 

as obtidas na amostra de Itataia, o ácido fosfórico da indústria 2, que apresentou concentrações de 

atividades mais elevadas comparadas aos ácidos de 1 e 3, em relação ao ácido originado de Itataia 

possui concentrações dos isótopos 228Th, 230Th e 232Th da ordem de 10 vezes mais baixas. A 

recuperação química determinada com a adição do traçador do isótopo 229Th tanto para as amostras 

de ácido fosfórico quanto para o material certificado IAEA-Soil 326 apresentaram valores entre 80 e 

90%. 
 

Tabela 1: Resultados de 228Th, 230Th e 232Th no Material Certificado IAEA-Soil-326. 

Radionuclídeo Atividade ± incerteza 
(Bq kg-1) 

Valores 
Certificados 

(Bq kg-1) 
95 % IC 

Erro 
Relativo 

(%) 
228Th 39,7 ± 1,4 39,1 38,2 – 40,0 1,6 
230Th 30,8 ± 0,8 34,1 31,8 – 36,4 9,6 
232Th 36,3 ± 1,0 39,4 37,6 – 41,2 7,8 

 

Tabela 2: Resultados da determinação de 228Th, 230Th e 232Th em ácidos fosfóricos.  

Amostras Atividade ± incerteza (Bq g-1) 

228Th 230Th 232Th 

1 <0,045 <0,028 <0,011 

2 0,042 ± 0,015 1,616 ± 0,046 0,052 ± 0,005 

3 <0,045 0,146 ± 0,010 0,146 ± 0,010 

Itataia 0,48 ± 0,02 17,6 ± 0,8 0,48 ± 0,02 

 Notas: 1 – dados de amostras 1 a 3 são de ácidos fosfórico produzidos no Brasil. 
2 – dados de amostra de ácido fosfórico produzido em Itataia reportada [6]. 
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4. CONCLUSÕES  
 

O método utilizado para a determinação dos isótopos de tório se mostrou seletivo apresentando 

elevada recuperação química e obtendo-se espectros de alta resolução (Figura 1). As concentrações 

de atividades de isótopos de tório em ácidos fosfóricos de três industrias brasileiras estão pelo menos 

10 vezes abaixo que as concentrações relatadas para concentrações no ácido fosfórico originado da 

Jazida Itataia. 

 

Figura 1: Espectros de Energia do Material IAEA-Soil-326 e de amostras de ácidos fosfórico.  
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