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SUMARIO
/ a vviabilidaO objefe&vo flpq te—trabalho c demonsfcrar/a.
de de aplicação da técnica de registro de traços de

fis-

são para determinação de urânio em xisto.

foram empregados os métodos em fase líquida e a s e co, utilizando-se como detector o policarbonato da Bayer,
Makrofol KG* com 10 um de espessura.

Foi criada uma nova

variante do método a seco, denominada de variante do pó.

^

técnica foi aplicada em amostras,

de xisto cru,xis_

to retortado e xisto exaurido da formação I r a t i ,

Paraná,

obtendo-se concentrações de urânio de 16 ug ü/g, 20 yg ü/g
e 20 yg U/g, respectivamente, com erro total menor que 20%.-

Alguns resultados experimentais foram incluídos para ilustração e comparação^.

De uma forma geral ficou comprovada

a

viabilidade

da £eterminação de urânio, em xistos da formação I r a t i .

-iv-

p\

ABSTRACT
Tim puipusü of t h i s work I s t o show the f e a s i b i l i t y > -

... ... _^

'

,

--

A 0±

by the fission track registration technique,) >n
determination of uranium in o i l shale/ ^

the

\
The wet and dry methods

were

employed,

Bayer p o l i carbonate, Makrofol KG, as

detector.

using

a

I t was

created a new variant of the dry method.

fission track registration technique was used
in samples of raw, retorted and spent shale from Irati,
Parana in Brazil, 16 yg U/g, 20 yg U/g and 20 pg U/g
were found, respectively, with a total error ranging from
19% to 20%.

Some experimental

results

were

included for

illustration and comparison.

"The feasibility of the determination of uranium in
oil shale from Irati was verified.
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CAPITULO I
INTRODUÇÃO
1.1 - Objetivos

Os objetivos fundamentais do desenvolvimento

deste

trabalho de pesquisa foram:
- determinação da concentração de urânio natural em xisto
cru, retortado e exaurido da formação Irati, verificando-se a viabilidade da aplicação da técnica dos detecto
res de traços, de fragmentos de fissão,
- atender solicitação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN - JRJ) , na pesquisa referente ã determinação
de urânio natural no xisto pirobetuminoso da
Irati, porquanto o Brasil se enquadra entre as

formação
.cinco

maiores reservas mundiais de xisto,
- fornecer dados para controlar o meio ambiente nas proxi
midades de deposito de resíduo de xisto pirobetuminoso,
devido ao volume deste resíduo ser aproximadamente 140%
(cento e quarenta por cento) do volume extraído da jazi^
da.

1.2 - Considerações Gerais
Para fins de controle ambiental ê de interesse
-1-

es-

-2tabelecer e testar técnicas de alta sensibilidade que per_
mitam determinar radionuclideos, em concentrações da ordem de parte por bilhão (ppb) ou parte

por milhão (ppm).

Desta formar os detectores de traços de fragmentos de fis_
são desenvolveram-se, em grande escala, para estudo de vã
rios fenômenos nucleares, em diversos campos da ciência e
da tecnologia.

O emprego destes detectores ê fundamentado, no prin
clpio de que traços de partículas são formados

em

qual-

quer isolante, o que não ocorre em metais ou em outros bons
condutores, onde os traços -não permanecem.

Os traços são danos em escala atômica
lar causados pela passagem de partículas

e/ou moleeu-

nucleares ioni-

zantes em sólidos isolantes, como cristais minerais(mica,
quartzo), vidros (pyrex, sodalime) e certos plásticos sin
teticos (Makrofol, lexan, triafol).

Para análises quantitativas de urânio, os plásticos
têm preferência sobre os demais detectores, por não apresentarem traços fossilizados, nem impurezas de outros ele
mentos fissionãveis.

A fim de que se possa selecionar convenientemente o
detector a ser utilizado na analise desejada,

podem

ser

feitas medidas quantitativas, que permitirão verificar se

.

N

-3-

':

determinadas partículas nucleares ionizantes

,:

traços ou não, e, consequentemente, as sensibilidades re-

li

lativas dos diferentes detectores.

>

;

•

produzirão

•

Uma série de medidas com partículas ionizantes
versas e de diferentes energias foi empregada para

di-

defi-

nir as propriedades de registro de uma substância. Observou-se que existe uma taxa crítica de ionização primária,
;

.

abaixo da qual não há formação de traços.

As principais vantagens de detectores de traços

de

estado sólido estão citadas-abaixo:
- baixo custo,
K.

-r facilidade de manuseio,
- alta sensibilidade,
- simplicidade de técnicas de contagem,
- estabilidade dos traços sob condições ambientais,
- existência de detectores de diferentes sensibilidades,
para discriminação de partículas ionizantes,
- capacidade de resistir a enormes doses de partículas io
nizantes.

Para as determinações quantitativas de urânio natural são estabelecidas relações de proporcionalidade entre
a concentração do material físsil e o numero total de tra

r
-4ços por unidade de ãrea contados no detector, apôs a irra
dlação, com neutrons de um reator nuclear, da amostra

em

analise.

Neste trabalho, a técnica de registro de traços

de

fissão foi aplicada ao xisto. Esta escolha provêm do fato do Brasil possuir a segunda maior reserva de xisto

do

mundo, localizada em uma faixa de afloramento praticamente contínua que se estende de São Paulo ao Rio Grande
~
1 2
Sul.

É a chamada formação Irati ' , reserva

do

geológica

que encerra dezenas de bilhões de barris de óleo e onde se
tem concentrado estudos e -pesquisas realizados pela PETRO
BRÁS.

Outras ocorrências de xisto foram também identifi-

cadas em São Paulo, Bahia, Alagoas, Ceara, Maranhão, Pará, Amazonas e Amapá.
2
A figura 1 ilustra as ocorrências

de xisto, no Bra

sil, apresentando, também, as operações envoividas,no pro
cessamento do xisto.
O xisto não está incluído no monopólio estatal

do

petróleo exercido pela PETROBRÂS, mas, sobretudo por causa dos altos investimentos necessários a sua

exploração,

a empresa vem atuando sozinha nas atividades para aprovei^
tamento do minério.

Os técnicos da Superintendência da Industrialização

-5-
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Figura 1: Ocorrências principais de xisto e operações envolvidas no processamento deste xisto.

-6do Xisto da Petrobrãs desenvolveram uma tecnologia inteiramente nacional para a obtenção de óleo de xisto.

Este

processo, denominado PETROSIX, foi testado na usina protõ
tipo de Irati. Além de testar e verificar a operabilidade do processo PETFOSIX, o funcionamento da usina protóti^
po tem por finalidade estabelecer parâmetros para projeto
da usina industrial, fornecendo elementos para um detalha
do estudo de viabilidade do empreendimento.

. Esta usina industrial de São Mateus do Sul, Paraná,
será construída em duas etapas, prevendo-se para 1983

e

1985, respectivamente, o término de cada uma delas. A im
plantação do empreendimento industrial 'ê um dos quatro blo
cos de trabalho incluídos na programação a médio prazo da
industrialização do xisto, que orienta a atuação da Petro
brãs, no setor.

Esta programação estabelece atividades li^

gadas à usina protótipo do Irati, estudos e pesquisas

e

pesquisas geológicas.

Na ãrea de estudos e pesquisas, esta em desenvolvimento uma série de atividades de natureza tecnológica,que
podem vir a justificar revisões no projeto industrial.

Na ãrea de pesquisa geológica, as atividades objeti.
vam a aquisição de um conhecimento pleno dos recursos uti.
lizãveis de xisto no país.

>,

-7No capitulo II, foram abordados as terminologias, o
corréncias, processamento, resíduos da piróiise e proprie
dades do xisto, caracterizando sua importância estratégica e econômica na estrutura do país.

No capítulo III, foram abordados os conceitos básicos e os procedimentos experimentais que caracterizam

a

técnica de registro de traços de fragmentos de fissão.

No capítulo IV, foram descritas as seguintes análises:
i) verificação da reprodutibilidade da técnica total,
ii) influência do tôrio 232,
iii) escolha de padrão e seu relacionamento com as

amos-

tras de xisto,
iv) pontos experimentais da curva de calibração, verificação da radiação de fundo, verificação de correlação e ajustagem dos pontos experimentais através

do

método dos mínimos quadrados.

No capítulo V, foram apresentados os resultados das
concentrações de urânio natural nas amostras de xisto cru,
retortado e exaurido da formação Irati, com os seus

res-

pectivos erros totais nesta análise quantitativa.

' No capítulo VI, foram apresentadas conclusões e su-

-8gestões baseadas, nos resultados obtidos, a fim de se alcançar melhores performances nesta técnica e na industria
lização do xisto.

Finalmente, no capítulo VII, _oram citadas as referências bibliográficas.

CAPITULO II
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O XISTO DA FORMAÇÃO IRATI
»
*
2.1 - Generalidades

As rochas

oleiferas, no Brasil, são comumente cha-

madas de xistos. Entretanto, de acordo com a correta nomenclatura geológica, trata-se de uma impropriedade. Geologicamente, xisto é uma das principais rochas metamórficas de origem sedimentar, de textura foliãcea é de

lâmi-

nas muito delgadas.

0 termo

mais exato para as rochas oleíferas

seria

folhelhos, classificados, conforme possam produzir

óleo

mediante o emprego de solventes ou somente o produzam por
meio de destilação destrutiva (retortagem), respectivamen
te,

em folhelhos betuminosos e folhelhos

pirobetuminosos.

Assim folhelhos betuminosos são rochas compactas de

ori-

gem sedimentar, impregnadas de betume, podendo este

ser

extraído por solventes comuns e folhelhos pirobetuminosos
são rochas

compactas, de origem sedimentar, que contem um

complexo orgânico de composição indefinida, chamado

que-

rogênio (gerador de cera), disseminado em seu meio

mine-

ral e não pode ser extraído pelos solventes comuns,

mas

que se transforma em betume (óleo), quando aquecido a tem

-10peraturas relativamente elevadas.

Segundo

esta classificação, caberia âs rochas oleí^

feras brasileiras a denominação de folhelhos pirobetumino
sos, entretanto, generalizou-se, no Brasil, a
de xisto.

designação

São usadas neste trabalho as expressões

xisto

pirobetuminoso ou simplesmente, xisto, para designar
folhelhos pirobetuminosos e óleo de xisto, como sendo

os
o

óleo obtido pela destilação destrutiva desses folhelhos.

Cumpre diferenciar os termos betume e

guerogênio.

Betumes são misturas de hidrocarbonetos naturais,solúveis
nos solventes comuns, podendo apresentar-se na fase líqui
da ou sólida e com propriedades químicas e físicas facilmente determináveis.
matéria orgânica.

Querogênio é uma mistura complexa de

Ao contrário do betume, suas proprieda

des não são ainda perfeitamente conhecidas e necessita, o
brigatbriamente, para seu aproveitamento industrial,
uma destilação destrutiva (retortagem).

Ainda que

de

pouco

conhecidas as suas propriedades, sabe-se que varia de cons
tituição, de acordo com o depósito, sendo

surpreendente-

mente uniforme dentro de um mesmo depósito.

2.2 - Ocorrências

A expressão reserva

total indica a quantidade

tal de óleo existente em um depósito de xisto sem

to-

levar

-liem consideração a viabilidade
óleo.

técnica de extração

desse

Reserva recuperável ê a quantidade de óleo de cer-

to deposito que pode ser extraído através do emprego

de

esquemas de processamento jã tecnicamente comprovados. Re_
serva econômica ê a quantidade de óleo que pode ser

ex-

traída utilizando-se determinado esquema de processamento/
tecnicamente comprovado, sustentado em bases econômicas
tais que o torne competitivo, em preços, com o

petróleo

de poço.

Nos dois primeiros casos, o depósito é
ocorrência.

denominado

No terceiro, devido âs condições

econômicas

de extração, o depósito passa a denominar-se jazida.

Chama-se afloramento de xisto a uma ocorrência exis_
tente, na superfície da terra, devido a fenômenos de erosão ou deslizamento verificados nas camadas

de

material

que se superpunham ãs de xisto. No Brasil,

praticamente

em todos os estados, é conhecido algum afloramento de xi£
to.

Dos depósitos de maior interesse para o país, devido

ao adiantado dos estudos, destacam-se os xistos permianos
da formação Irati.

De Pirassununga , ao sul de São Paulo, até às fronteiras do Uruguai, com ligeiras interrupções em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, estende-se a formação

de

xisto com a .denominação Irati, que encerra a maior reser-

1
va

até hoje conhecida no Brasil.

faixa de afloramentos

-12A figura 2 i l u s t r a a

de xisto pirobetuminoso

da forma-

ção I r a t i .

2.3 - Processamento do Xisto

0 processamento '

do xisto compreende uma série de

fases operacionais, obrigatórias em guase todos os
dos de retortagem conhecidos.

méto-

Em todos, hã mineração ,pre_

paração de sólidos, retortagem e recuperação de produtos,
havendo diferença de um para outro na forma e arranjo dos
equipamentos e das diferentes variáveis do processo. Mas,
sempre haverá um jogo de calor, com o fim de

aquecer

o

xisto e mantê-lo durante algum tempo a certa temperatura,
para que se processe o craqueamento do querogênio com for
inação de gás, óleo e resíduo.

Os técnicos

da Superinten

dência da Industrialização do Xisto da Petrobrâs S.A. desenvolveram uma tecnologia inteiramente nacional para obtenção de óleo a partir de rochas de xisto.

Este proces-

so denominado Petrosix foi testado na usina protótipo
I r a t i , Paraná.

A figura 3 i l u s t r a o processo

de

Petrosix.

2.4 - Resíduos da Pirólise e Poluição Ambiental

0 xisto '

é retortado com a finalidade de extrair-

-se dele o óleo, porquanto o óleo é o produto do processa
mento do xisto.

Juntamente com o óleo, forma-se uma fra-

-13-

Figura 2: Faixa de afloramentos de xisto
da formação Irati.

pirobetuminoso

-14-
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Figura 3: Fluxograma do processo Petrosix desenvolvido pa
ra o xisto de Irati.

-15ção gasosa que apresenta, de acordo com o tipo do xisto e
o método de retortagem utilizado, componentes que permitem seu aproveitamento, face ao elevado valor comercial.
Cumpre destacar a seguir alguns elementos poluidores

no

processamento do xisto.

2.4.1 - Ãguas de Retortagem

A ãgua

esta presente, no xisto, em duas formas:

a umidade que acompanha, em proporções as mais diferentes,
os vários tipos de xisto e a água de constituição das argilas que formam a base mineral onde esta disperso o querogênio.

Vaporizada, esta ãgua sai da retorta juntamente

com os gases efluentes; sua condensação se dá, parte • nos
condensadores de óleo leve e o restante na condensação do
gã liqüefeito do petróleo.

As chamadas águas de retortagem

contem substân-

cias poluentes, como sejam compostos fenólicos e sulfetos,
que contraindicam seu lançamento, em cursos d'água
tentes.

exis-

Tratamentos adequados, reduzindo a níveis tolera

veis o teor dos poluentes, vão permitir que a água depura
da possa ser lançada fora como despejo inócuo.

2.4.2 - Resíduos Sólidos

Apôs a pirõlise , resta a parte mineral

contendo

-16apenas um resíduo carbonoso onde antes se encontrava
querogênio.

o

Esta massa carbonosa ainda guarda um pouco de

hidrogênio combinado e, geralmente, parte considerável do
enxofre original do xisto, sendo passível de lenta combus_
tão expontânea, quando exposta ao ar, com

desprendimento

de óxidos de enxofre, contribuindo para poluição atmosférica.

Os resíduos sólidos, empilhados, além de

serem

potenciais poluidores do ar, podem se tornar também fator
de poluição de águas, subterrâneas ou de superfície, porquanto as precipitações pluviomêtricas irão dissolver com
postos solúveis, que existam ou que se formem durante

o

empilhamento, levando-os para os lençóis freãticos ou para filetes de drenagem superficial, contaminando solos

e

cursos d'água.

É importante lembrar que o xisto

retortado apre_

senta algo como 80% (oitenta por cento) em peso do
carregado na retorta.

xisto

Para dar uma idéia das quantidades

de resíduos sólidos resultantes de um dia de operação nor_
mal de uma instalação industrial de produção de óleo
xisto, a usina industrial de São Mateus do Sul,

de

Paraná,

produzirá 50 (cinqüenta) mil barris de óleo, obtendo mais
de 90 (noventa) mil toneladas de xisto retortado, em cada
dia de operação.

-17Sob estas condições, ê praticamente invevitãvel
produzir poluição na área, porquanto haverá

amontoamento

de sólidos, tornando-se imperativo, portanto, o

controle

ambiental.

Nas tabelas 1, 2 e 3, são apresentadas algumas ca
racterísticas

do xisto cru, do xisto retortado e do x i s -

to exaurido (cinzas) da formação I r a t i .

TABELA 1: Algumas características do xisto cru.

Carbono total

.

Enxofre total
Poder calorífico superior

13,8% em peso
4,2% em peso
1500

TABELA 2: Algumas características do xisto retortado

Carbono total

6,9% em peso

Enxofre total

3,2% em peso

Hidrogênio total

0,9% em peso

Nitrogênio total

0,1% em peso

Poder calorífico superior

620 kcal/kg

-18TABELA 3: Algumas características do xisto exaurido*

Cons ti tuin tes

'éti

I

Análise, % em peso

Sílica (Si 0 2 )

62,2

Oxido de ferro (Fe2 O 3 )

10,4

Oxido de alumínio (Al, O

16,3

Oxido de cálcio (Ca O)

1,1

Oxido de magnésio (Mg'O)

2,5

oxido de potássio (K2 0)

3,5

Oxido de sódio (Na2 O)

1,5

Oxido de titânio (Ti 0 2 )

0,9

Não determinados

1,6

'

CAPITULO III
DESCRIÇÃO DE TÉCNICA DE REGISTRO DE TRAÇOS DE
FRAGMENTOS DE FISSÃO
3.1 - Introdução

A técnica de registro de traços de fragmentos

de

fissão está Intimamente ligada â técnica de detecção
traços do estado solido.

O advento dos de tec to res

de

de tra.

ços do estado solido, reconhecidos pela sigla "SSNTD" (So
lid-State Nuclear Track Detectors) tem origem com os pesquisadores Silk e Barnes , em 1959.

Irradiaram
lâminas
235
de mica com fragmentos de fissão do
O e observaram os

danos provocados, num microscópico eletrônico de transmis_
são.

Nesta experiência, verificaram que os danos

foram

.causados pela passagem dos fragmentos de fissão através do
material solido isolante examinado.

8 9

Em 1961, Price e Walker ' verificaram que os danos
nas lâminas de mica podiam ser quxmicamente ampliados

e

fixados, até tornarem-se visíveis em um microscópio ótico
comum.

Esta técnica de detecção, com pouco mais de duas de_
zenas de anos, vem sendo largamente estudada e
-19-

explorada

-20por inúmeros pesquisadores

'

'

'

, objetivando seu em

prego para vários tipos de partículas ionizantes, não ape_
nas para os fragmentos de fissão, e buscando para cada ca
so, sólidos isolantes cada vez mais adequados para

esta

detecção.

3.2 - Teoria de Formação do Traço

Partículas fortemente ionizantes

'

interagem com

a maioria dós sólidos isolantes, criando estreitos campos
de intenso dano, na escala atômica e/ou molecular.

Este

dano causado pelas partículas ionizantes ao material

de-

tector, depois de quimicamente atacado, é chamado de traço.

Dos diversos mecanismos propostos para explicar

a

formação do dano, alguns se aplicam mais a sólidos crista
linos e outros aos sólidos orgânicos, embora nenhum satis_
faça plenamente aos resultados experimentais.

Nos sólidos cristalinos

, as partículas incidentes

ionizam os átomos do material detector.

Face

âs

forças

coulombianas repulsivas, os íons formados se deslocam

de

suas posições originais, indo para posições intersticiais,
deixando, portanto, vazios.

Nos sólidos orgânicos

, as partículas

incidentes

1
-21ionizam e excitam as moléculas, quebrando a cadeia original.

Os polímeros

são os materiais mais sensíveis

a

formação de traços, já que requerem menos energia paraque_
brar suas ligações químicas.

Os detectores mais comumente empregados, na detecção de fragmentos de fissão são os policarbonatos Lexan e
Makrofol KG.

Ambos são marcas registradas, sendo o Lexan

fabricado nos Estados Unidos da América, pela General Ele
trie e o Makrofol KG, fabricado pela Alemanha, através da
Bayer.

O detector de fragmentos de fissão utilizado, neste
trabalho, foi o Makrofol KG com 10 (dez) micrometros

de

espessura.

3.3 - Métodos da Técnica

Na técnica de registro de traços de fragmentos
fissão, há dois métodos

de

' :

- método por via úmida ou em fase líquida
- método a seco ou em fase solida.

17 18 19 20
No método em fase l í q u i d a ' ' ' , o detector fi.

-22-

ca imerso na solução amostra» formando uma geometria 4ir
entre detector e solução amostra.

Solubilizando a amos-

tra, os íons ficam completamente dessociados, garantindo-se a homogeneidade da amostra.
No método a seco

15 22
'

ta sob a forma de pastilha

, a amostra solida pode ser pqs
cilíndrica r e t a , em contato dL^

reto com o detector, formando uma geometria 2TT,entre amos_
tra e detector.

Neste trabalho, foi criada uma nova

va-

riante do método a seco.

A amostra sólida foi fragmentada, empregando um mcd
?í

nho de bolas, a seguir executada seleção granulométrica a
través de peneira de 200 malhas por polegada linear.A amos_

v<

t r a , em pó, a ser analisada permanece em contato direto aom

;

o detector, formando uma geometria

\y
'.

-

4ir entre detector e a

mostra. Esta nova conduta de t r a t a r a amostra solida,

em

põ, trouxe enormes facilidades de manuseio e de detecção.

Após escolher o método ou métodos, com a conseqüente preparação das amostras, é mister cumprir t r ê s

etapas

básicas: irradiação, revelação e contagem de traços.

3.4 - Irradiação

Para as irradiações foram empregados recipientes de
poliestireno (figura 4), com dimensões externas de 6,0 cm

•23-

Pigura 4: Recipientes de poliestireno utilizados nas
radiações.

ir-

-24de diâmetro por 5,0 cm de altura, podendo conter um volume de 50 ml. O poliestireno foi o material escolhido devido a sua boa resistência aos danos por radiação,além de
não reagir químicamente com soluções ácidas.

O detector de fragmentos de fissão, Makrofol KG, 10
ym, foi cortado, em fitas, com dimensões de 2,1 cm x 22cm.
Estas fitas foram fixadas com clorofõrmio, em suportes de
lucite, constituindo a sonda de detecção (figura 5 ) . O ar
ranjo suporte-detector fornece a maior área de contato pos_
sível, entre a amostra e o detector, além de impor um melhor controle geométrico. . .Esta sonda de detecção apresen
ta seis áreas de exposição aos fragmentos de fissão.

O conjunto detector-amostra contido no

recipiente

de poliestireno é então irradiado sob um fluxo de neutrons
compatível com a concentração provável de urânio e/ou tõrio da amostra.

Para as irradiações, foram utilizados o reator Argo
nauta do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN-RJ)e o reator IEA-Rl do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nuclea
res(IPEN-SP).

O IEA-Rl ê um reator de pesquisa do tipo piseina,de
potência nominal de 5 MWatts, operando normalmente
MWatts.

Neste reator, a posição escolhida para as

a

2

irra-

1
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Figura 5: Arranjo de irradiação que fica submetido na

a-

mostra/ em põ, ou em fase líquida: suporte de lucite e de_
tector (fita de Makrofol KG, 10 iam) .

1
diações foi a GI. Esta escolha foi feita, em

-26função do

espaço disponível para o conjunto detector-amostra
fluxo de neutrons térmico^.

e

do

Para atingir à GI, o conjun-

to òetector-amostra desce, pela piscina do reator, em suportes de alumínio (figura 6 ) . O valor do fluxo térmico,
12
na (31, fornecido pelo IPEN foi de 6,3 x 10
neutrons/
2
cm x s.
O Argonauta ê um reator de pesquisa, com potência no
minai de 10 kw.

Atualmente está operando,

com

potência

de 170 watts. A posição escolhida para as irradiações foi
o canal central J-9.(figura .7).

Foi usinada uma peça

grafite nuclearmente pura (figura 8 ) , objetivando

de

servir

de suporte para as irradiações do conjunto detector-amostra.

O fluxo de neutrons térmicos para as irradiações foi

<•
2
~
de 1,24 x 109 nêutrons/cm
x s, â•• potência
de 170 watts.

Num reator, não se tem o fluxo de neutrons constante, no tempo, desta forma as irradiações têm de ser monitoradas.

Neste trabalho, a monitoração do fluxo de

neu-

trons foi efetuada através da técnica de registro de traços de fragmentos de fissão, método em fase líquida, utilizando-se soluções de urânio com concentração conhecida,
irradiadas simultaneamente com as amostras.
através da variação da densidade de
res-monitores obtem-se uma medida
neutrons.

Desta

traços dos

relativa do

forma

detectofluxo

de

O fato de utilizar esta técnica de monitoração

r
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Figura 6: Suporte de alumínio com capacidade para duas amostras, e equipamentos utilizados para as
no reator IEA-R1, IPEN - SP.

irradiações,

-28-

Figura 7: Canal de irradiação j-9 utilizado para as irradiações, no reator Argonauta, IEN-RJ.

-29-

Fijura 8: Peça de grafite utilizada como suporte

para as

irradiações das amostras, no reator Argonauta, IEN-RJ.

r
-30é que o material e os equipamentos necessários são os mes_
mós que já estão sendo empregados, no desenvolvimento des_
te trabalho.

3.5 - Revelação

Os danos causados pela radiação nos recipientes

e

suportes são difíceis de serem contornados, porquanto

os

plásticos não suportam um fluxo integrado superior a 10
2
~
neutrons/cm . Caso a irradiação seja muito longa, ha
o
risco de destruição do detector e de seu suporte.

Embora neste trabalho, não seja necessário conhecer
os parâmetros do traço no detector, pode-se afirmar que o
diâmetro dos traços devidos aos fragmentos de fissão ê in
ferior a 0,005 micrometros, bem como o alcance médio

dos

fragmentos de fissão varia de 17 a 20 micrometros,nos plãs_
ticos.

29

A revelação

dos detectores consiste de um

químico ao detector.

O reagente ataca

ataque

preferencialmente

as regiões do material detector, onde inicialmente

ocor-

reram os danos provocados pelos fragmentos de fissão. Es_
te ataque químico amplia os danos originais,

tornando-os

visíveis num microscópico ótico comum.
Na revelação, os seguintes aspectos devem ser obedei

è

f
4

-31cidos, a fim de se obter boa reprodutib ill dade:
- concentração do reagente químico revelador
- tempo de revelação
- temperatura de revelação.

Para os detectores Irradiados, no reator Argonauta,
as condições de revelação adotadas foram as seguintes:
- solução dé hidróxido de potássio a 35%, em peso,com den
sidade especifica de 1,336
- tempo de revelação de doze minutos
- temperatura de revelação de 60°C.

Para os detectores irradiados, no reator IEA-Rl, as

li

condições de revelação adotadas foram as seguintes:
- solução de. hidróxido de potássio a 24%, em piso,com den
sidade específica de 1,223
- tempo de revelação de dez minutos
- temperatura de revelação de 60°C.

~
23
Estas condições acima sao citadas em literatura
e
adotadas por alguns autores para fluxos integrados de nêu
16

2

trons da ordem de 10
nêutrons/cm . Nas irradiações reia
lizadas no reator Argonauta e no reator IEA-Rl, os fluxos
—
16 •»
2
integrados não ultrapassaram a 10
nêutrons/cm .

r
-32Adotou-se o seguinte procedimento para as

revela-

ções:
- os suportes com os detectores, após as irradiações, foram retirados dos recipientes de poliestireno e lavados
com ãgua destilada.

Após a secagem dos detectores, os

suportes com os detectores foram postos em um cesto per
furado de plástico (figura 9)
- a revelação foi realizada através de um banho termostático (figura 10), cujas especificações são:
. marca: Haake
. modelo: NK 22
. limites de variação da temperatura: -35°C a 100°C.
Passou-se a solução de hidróxido de potássio

adequada

para um becher e colocou-se no interior da ãgua do
nho termostãtico.

ba-

Ligou-se o banho termostático, com o

limitador de temperatura estabelecido a 62°C.

Quando a

temperatura da solução de hidróxido de potássio atingiu
60°C, depositou-se o cesto perfurado com os

detectores

no becher, tendo-se o cuidado de manter o cesto em permanente agitação, durante o tempo de revelação adequado
- decorrido o tempo de revelação, retirou-se o cesto, mer
gulhando-se os detectores em ãgua destilada, a seguir em
. solução de ácido nítrico 1:10, em volume, a fim de neutralizar a ação do hidróxido de potássio e

finalmente

os detectores foram lavados com ãgua destilada.

A seca_

gem dos detectores foi feita a temperatura ambiente.

r
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Figura 9: Montagem de suporte de lucite-detector, no inte
rior de cesto perfurado para banho termostático.

-34-

\

Figura 10: Banho termostãtico para revelação química
detectores.

de

1
-353.6 - Contagem dos Tragos

Para contagem dos traços nos detectores

revelados

foi adotada a técnica de Cross e Tomasino.. ,na qual a contagem é feita automaticamente através de uma câmara

de

descarga elétrica (figura 11). A câmara construída

para

o sistema contagem de traços (figura 12), neste trabalho,
obedeceu â publicação de C. Renner

e outros. Basicamen-

te, o detector revelado ê colocado como isolante entre
duas placas condutoras (Mylar aluminizado), formando

um

capacitor de placas paralelas (figura 13) . Quando uma al^
ta tensão é aplicada, há a .descarga elétrica através

de

um dos traços do detector, evaporando o alumínio do Mylar
naquele ponto, este processo prossegue até não existir des_
carga elétrica, sendo o número de descarga registrado
contador digital.

no

A figura 14 ilustra o diagrama de blo-

co do sistema de contagem.

Cada detector revelado oferece seis regiões de contagem.

A ãrea a ser contada é delimitada por uma máscara

de Makrofol KG, com 30 micrometros de espessura, na

qual

foi feito um furo com 0,9 cm de raio. Este furo circular
com 2,54 cm

de área, discrimina a região do detector es-

colhido para a contagem dos traços.

Como cada detector a

presenta seis regiões disponíveis para contagem,
2
um total de 15,24 cm de ãrea de contagem.

haverá

-36-

Figura 11: Câmara de descarga utilizada para contagem dos
traços de fragmentos de fissão.
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Figura 12: Sistema de contagem utilizado na contagem
traços de fragmentos de fissão.

dos

F
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Figura 13: Circuito eletrônico utilizado na câmara de de£
carga.
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Figura 14: Diagrama de bloco do sistema de contagem
zado na contagem dos traços de fragmentos de fissão.

1
-40Para cada área de contagem de um detector foram efe_
tuadas duas, três ou mais medidas, de acordo com a reprodutibilidade desejada, e obtida a média aritmética.
cada detector foi feito o somatório das médias

Para

encontra-

das, em cada uma das seis áreas, correspondendo ao numero
2
total de traços contados em 15,24 cm de area do detector.
Para as contagens de traços foram efetuadas as

se-

guintes operações:
- identificação e corte da área do detector irradiado
- fixação de máscara ao detector, utilizando-se como adesivo, tinta hidrográfica
- colocação do primeiro eletrodo de Mylar aluminizado sobre a base da câmara de descarga, com a face aluminizada para cima, e deposição do detector com a máscara sobre este eletrodo
- colocação do segundo eletrodo de Mylar aluminizado

so-

bre o detector, com a face aluminizada voltada para bai^
xo, tendo-se o cuidado de não permitir que os dois eletrodos de Mylar se toquem diretamente, porquanto o arran
jo estaria em curto-circuito
- pressionar com algodão seco o conjunto, a fim de expulsar o volume de ar atmosférico entre os eletrodos de My_
lar e colocação de peça de acrílico e peça

cilíndrica

de chumbo sobre este conjunto, objetivando manter

como

.dielêtrico apenas o detector de Makrofol KG, 10 \xm

-41- adaptação das garras tipo jacaré âs extremidades

dos

dois eletrodos de Mylar e ajustagem da fonte de alta ten
são em 1300 volts, para iniciar-se a abertura

completa

do detector
- fechamento da tampa de acrílico da câmara de

descarga

que atua como botoeira liga-desliga do circuito eletrônico de contagem
- decorridos cinqüenta segundos, abertura da tampa de

a-

crílico da câmara e troca dos dois Mylars, repetindo-se
a seqüência jã descrita anteriormente para a segunda

e

terceira aberturas do detector, ressalvando-se que para
estas duas últimas, os tempos de operação' foram de trin
ta segundos
- após as três aberturas do detector, ajusta-se a
de alta tensão em 600 volts, os eletrodos de Mylar

fonte
são

substituídos, iniciando-se as contagens de traços
- de. acordo com a reprodutibilidade de contagens obtidas,
verifica-se o numero de contagens necessário para

cada

ãrea inspecionada.

Com intuito de atingir boa reprodutibilidade

nas

contagens de traços são recomendados:
- diminuir o volume de ar atmosférico entre os dois

ele-

trodos de Mylar aluminizado
- certificar-se que não houve variação da área limitada çe_
•Ia máscara de Makrofol KG, 30 ym

-42- evitar enrugamentos nas fitas de detecção de

Makrofol

KG, 10 imt, ao se contar as áreas.

Uma réplica da disposição dos traços existentes

no

detector é fornecida pelas evaporações do alumínio dos My.
lars (figura 15), ao término de uma contagem

na

câmara

de descarga elétrica.
I

3.7 - Densidade de Traços

Adotando-se o método em fase liquida ou o método
seco, o conjunto detector, Makrofol KG, 10 ym, e a

a

amos-

tra submetida a fluxo de neutrons, ocorrerão a fissão ter
mica do urânio 235, as fissões rápidas do urânio 238 e do
tõrio 232, que são os nuclídeos naturais fissionãveis com
neutrons provenientes de reatores.

Em reatores, o fluxo de neutrons não é

constante,

varrendo um largo espectro de energia, no entanto nas posições escolhidas para as irradiações, o fluxo de neutrons
térmicos foi predominante.

0 urânio 238 só fissiona com neutrons de energia su
perior a 1,4 tfeV, com uma seção de choque microscópica de
fissão para neutrons rápidos de aproximadamente 0,56 barns
O urânio 235 possui uma seção de choque microscópica
de fissão para neutrons térmicos de 579 barns. O

tõrio

1
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Figura 15: Traços registrados no detector e

reproduzidos

no Mylar aluminizado, utilizado como placa condutora
câmara de descarga.

na

-44232 sõ fissiona com neutrons de energia superior a l,2MeV,
com uma seção de choque microscópica de fissão para

neu-

trons rápidos de aproximadamente 0,078 barns.

Assim o urânio 235 fornece a maior contribuição para a densidade de traços no detector, nas posições de irradiação escolhidas. Neste caso, a densidade

de

de fragmentos de fissão registrada está relacionada

traços
com

os parâmetros da amostra analisada, através da seguinte e_
quação

D=K . y

. C . af . • . t

(1)

onde:
D = densidade traços
K = constante de proporcionalidade que exprime a eficiência total de detecção
N = número de Avogadro
I = percentagem isotõpica do urânio 235, no urânio natural
C = concentração de urânio natural
crf= seção de choque microscópica de fissão para faixa ter
mica do urânio 235
* = fluxo de neutrons térmicos
t = tempo de irradiação

-45A = átomo-grama do urânio natural
#.t=fluxo integrado de neutrons.

Assim irradiando-se uma amostra de concentração conhecida e uma amostra de concentração desconhecida,

nas

mesmas condições (meio, posição, fluxo de neutrons, tempo
de irradiação, composição isotôpica), pode-se obter a con
centração desconhecida através da relação:

C

X "

C
P

*

Dp

(2)

onde:
C , C

= concentração desconhecida e conhecida, respectivamente

D , D

= densidade de traços obtidos nos detectòres da amostra de concentração desconhecida e da amostra
de concentração conhecida, respectivamente.

Cumpre ressaltar que a eficiência total de detecção,
K, depende das características de registro de traços, como ângulo crítico, energia limiar para formação de traços,
do detector em si, do alcance e das características

de

perda de energia dos fragmentos de fissão no meio de irra
diação.

r
-463.8 - Paralelo com Outras Técnicas Analíticas

A tabela 4 ilustra algumas das técnicas
27 28 29
cas

' '

analíti-

mais rotineiras para determinação da concen-

tração de urânio natural, apresentando sua faixa de aplicabilidade â guisa de informação.
*
TABELA 4: Técnicas analíticas para determinação da concen
tração de urânio natural.

Técnica
íecnica

Faixa de A

P l i c a c a "°
(grama por amostra)

Gravimetria
Calorimetria (H2O2 - H Cl O 4 )

5 x IO" 2 - IO" 3
IO" 1 - 5 x IO" 3
-2
-4
10 - 5 x 10
—2
—7

Volumetria
Potenciometria
' Auto-radiografia
Polarografia

- IO" 1

10

10

- 5 x 10

5 x IO" 3 - IO" 4

Eletroprecipitaçao - Determinação
Alfa

5 x IO" 3 - 5 x8 IO"5
5 X 1 0 " 3 - io"

Ativação por neutrons
€romatografia de papel
Flúorescência de Raio-X
Fluorimetria
Espectrofotometria
Traços de fragmentos de fissão

io-45

X

io-510

IO" 7
5 x 10"8
-6

5 x IO" 4
10 - 1 1

CAPITULO IV
PARTE EXPERIMENTAL
4.1 - Verificação da Reprodutibilidade da Técnica Total

4.1.1 - Introdução

A estatística

está interessada, nos métodos ci^

entíficos para coleta, organização,

resumo, apresentação

e análise de dados bem como, na obtenção de conclusões vá
lidas, e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais
"V-

análises. •

Ao coletar os dados referentes âs

característi-

cas de um grupo de objetos, é" muitas vezes impossível
impraticável observar todo o grupo. Em vez

de

ou

examinar

todo o grupo, denominado população ou universo,examina-se
uma pequena parte chamada amostra.

Se uma amostra é

re-

presentativa de uma população, conclusões importantes sobre a população podem ser inferidas de sua análise.

A teoria da amostragem estuda as relações
tentes entre uma população e as amostras dela

extraídas,

A fim de que as conclusões da teoria da amostragem
interferência estatística sejam válidas, as amostras

-47-

exis-

e

da
de-

1
-48vem ser escolhidas de modo a serem representativas da população .

No presente trabalho, as características e a pro
cedência exatas do xisto cru, xisto retortado e xisto exaurido da formação Irati são ignoradas. Não foi obedeci,
da nenhuma técnica de amostragem, no entanto,

apesar da

;.f

incorreção, será mantido o termo amostra de xisto cru ou

v

amostra de xisto retort ado ou amostra de xisto exaurido.

*

Estas.considerações não invalidam o objetivo mai
or que ê demonstrar a viabilidade da técnica de traços de
&
"
"
•
•
'

f I

fissão aplicada a xistos.

4.1.2 - Condições Iniciais

N a aplicação d a técnica de registro de traços de
fragmentos de fissão, os seguintes parâmetros,

variáveis

e equipamentos discutidos foram escolhidos o u determinados conforme abaixo segue:
1.0 Fonte de neutrons
1.1 Reator Argonauta, IEN-RJ, potência de 170 w a t t s , flu2
109 neutrons/cm
nêutron
xo de
de neutrons
neutrons de
de 1,24
1,24 x 10
x s, posição de irradiação, canal central J-9
1.2 Reator IEA-Rl, IPEN-SP, potência de 2 x IO6 watts,flu

-4912
xo de neutrons de 6,3 x 10

«

2

neutrons/cm

x s,

posi-

ção de irradiação, GI
2.0 Detector de fragmentos de fissão
Makrofol KG, 10 ym de espessura, cortado em fitas* de
2,2 cm x 22 cm, colado com clorofõrmio em suportes de
lucite
3.0 Recipientes para irradiação
Potes cilíndricos de poliestireno com volume útil

de

50 ml
4.0 Soluções de nitrato de uranilo e hidróxido de potássio
4.1 Para monitoração do fluxo de neutrons e contaminações
com urânio natural, a partir de uma solução padrão de
nitrato de uranilo de 1000 ppm, jã existente, na Seção de Energia Nuclear do Instituto Militar de
nharia, foram preparadas outras soluções de

Enge-

nitrato

de uránilô, por diluição volumétrica, em solução

de

ácido nítricô 1:10, em volume, na concentração de urâ_
nio natural desejada
4.2 Para a revelação dos detectores, apôs as irradiações,
foram utilizadas soluções de hidróxido de

potássio,

com concentração, em peso, de 35% e de 24%, já

exis-

tentes na Seção de Energia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia
5.0 Preparo das amostras de xisto para irradiação
5.1 Moagem: através de moinho de bolas

"I
-505.2 Secagem: através de estufa, a 100°C, durante 24 horas
5.3 Separação granulométrica: através de peneiras de

200

malhas por polegada linear
5.4 Pesagem: através de balança, marca Sauter,modelo 414/
12, de sensibilidade até 0,1 mg, localizada em ambien
te onde há controle de temperatura
5.5 Arranjo de irradiação: recipiente de poliestireno,con
tendo 33 g de amostra, em pó, com fita de Makrofol KG
presa a suporte de lucite submerso, no pô
6.0 Contagem dos traços dos detectores
6.1 Esta contagem foi realizada através de câmara de descarga automática com as seguintes características:
- tensão de abertura de 1300 volts
- tensão de operação de 600 volts
- placas condutoras de Mylar aluminizado
6.2 0 número total de traços foi obtido, contando-se

as

seis áreas de cada detector, de tal forma que a conta
2
gem total de traços esta relacionada a 15,24 cm
de
área do detector
6.3 As contagens normalizadas foram obtidas,

tomando-se

como referência um detector-monitor, e obedecendo

â

seguinte expressão:
D.
y = D M R x -~=M
onde:

(3)

-51y = contagem de traços normalizada de um detector da
amostra
DMR = contagem de traços de um detector-monitor qualquer tomado como referência
DA= contagem de traços no detector da amostra
DM= contagem de traços no detector-amonitor associado
â amostra.

4.1.3 - Resultados da Reprodutibilidade

Foi feita a medida de reprodutibilidade t o t a l

da

técnica aplicada às amostras de xisto cru, adotando o método a seco, variante do pó.

Foram realizadas cinco .irra

diações, no reator Argonauta, com duração de duas
utilizando-se soluções de nitrato de uranilo de

horas,
10

ppm

para monitoração do fluxo de neutrons e todos os detectores revelados simultaneamente.

Para verificação da reprodutibilidade da
foi adotada a distribuição

t

técnica

de S t u d e n t 3 0 ' 3 1 ' 3 2 , obten-

do-se dentro de um nível de confiança de 95%, a reprodutl
bilidade de 3,3%.

Cumpre assinalar que nos trabalhos

de

M. César Khouri33 e de L.P. Geraldo 18 ' 19 e outros, u t i l i zando a técnica de registro de traços, método em fase l í quida, foram encontradas reprodutibilidade de 1,5% e 3,3%,
respectivamente.

-52Foi obedecida a seguinte seqüência na aplicação
da distribuição

t de Student:

- primeiro passo: cálculo da média
valores experimentais
l

y, onde a média de n

y,, y-# ..., y
n

n

i

- segundo passo: cálculo do desvio-padrão
% ••'•.!

•

é definida por

S,,,

•

vio-padraò de n valores experimentais
y

onde odes

y

~

y,, y o ,

ê definido por

-

»

-

-

•

!

(

•

5

)

terceiro passo: cálculo do desvio-padrão da míâdia S—,
onde o desvio-padrão da média de

n

valores experimen-

tais ê definido por

s- =
quarto passo: cálculo da variável
liberdade e probabilidade,

t para

f graus de

p, de não cair no interva-

lo considerado (nível de significância), adotando-se
notação compacta

t

a

f

quinto passo: cálculo da reprodutibilidade percentual,
R,

definida por
t

x S—
E U £ Y

(7)

1
-53resultados

Na t a b e l a 5 , podem s e r v e r i f i c a d o s os
alcançados.

Conclui-se que a r e p r o d u t i b i l i d a d e

de 3,3%

o b t i d a , n e s t e t r a b a l h o , é da mesma ordem de grandeza
outros t r a b a l h o s

'

'

'

de

, sendo julgada plenamente s a -

tisfatória.

TABELA 5: Determinação da reprodutibilidade total da técnica, com amostras de xisto cru, método a seco,

variante

do põ.

- Condições de irradiação: duas horas, reator

Argonauta,

IEN-RJ
- Condições de revelação:
. solução de KOH, 35%, em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60°C
:

- Condições de monitoração: solução de nitrato de uranilo
com 10 ppm, método em fase líquida

Contagens normalizadas

Resultados

(v)

y = 14.718,60

14.097
14.678

s

y

14.776
14.992
15.050

385,92
172,59

^,05,4
R

2,78
3,3%

1
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4.2.1 - Considerações Gerais

O tõrio 232, além do urânio natural, ê o

único

nuclídeo natural fissionãvel com neutrons provenientes de
reatores. Pára as condições de irradiação adotadas, o flu
xo de neutrons térmicos é predominante, fazendo com que as
contribuições das fissões rápidas do tõrio 232 e do

urâ-

nio 238 para a densidade total de traços, no detector, se
jam muito reduzidas.

Para se obter uma ordem de grandeza desta contri^
buição do tõrio 232 foram realizadas irradiações com e sem
cãdmio, utilizando amostra de xisto e amostra de
de nitrato de uranilo.

solução

Desta forma foi possível obter r«5

lações entre os números de traços relativos a cada nuclídeo natural fissionãvel: tõrio 232, urânio 235 e
238.

urânio

Para este calculo foram adotadas as seguintes varia

veis independentes:
W

scd

= n

^ m e r o <*e traços totais obtidos em 15,24 cm

de

área do detector proveniente da solução de nitrato
de uranilo de concentração de urânio natural conhe
cida irradiada sem cãdmio e que corresponde âs fis_
soes de urânio 235 e urânio 238 (W 235 +
W

—
2
d = número de traços totais obtidos em 15,24 cm

de

-55ãrea do detector proveniente da solução de nitrato
de uranilo de concentração de urânio natural conhe_
ei da irradiada com cãdmio e que corresponde as fis_
soes de urânio 238 (W~3g)
D

, = número de traços totais obtidos em 15,24 cm
area do detector proveniente da amostra de

de
xisto,

utilizando método a seco, irradiada sem cãdmio

e

que corresponde as fissões de tõrio 232, urânio 235
e urânio 238 (D 2 3 2 + D 2 3 5 +
2
D

d = número de traços

totais obtidos

em 15,24 cm

area do detector proveniente da amostra de

xisto,

utilizando método a seco, irradiada com cãdmio
que corresponde às fissões de tõrio 232
2 3 8 (D
232 + D238>'

e

de

e

urânio

Trabalhando com urânio natural, considera-se cons
tante a percentagem isotõpica do urânio, seguindo as equa
ções:
W

235
W
238

D

scd
D
ccd

.
"

D

235
D
238

235 + D 238
D
232 + D 238

232

+ D

D

W
w

_ , .
"

scd
ccd

D

D

235
232 + D 238

Substituindo a equação (8) em (9), após rearranjo:

-56D
D

scd
D
ccd

.. ,
"

235

D

D

238
232 + D 238
W

x D

238

,
scd -1

W
L

'

D

232

+

D

X D

238

238

como
D

ccd
UUU

= D

232
^O^

+

D

(11)

238
ÍJO

tem-se
W

^scd
D
ccd

o 1+

W

scd
ccd
D
ccd

1

X
D

238

(12)

Para se obter o número de traços totais relati
vos âs fissões de urânio 238, basta explicitar a equação
(12)
W

ccd * <Dscd - D ccd )

Para se obter o número de traços totais

relati

vos ãs fissões de tõrio 232, substitui-se a equação (13)
na equação (11)
W c c Xa (D
s «ed
c g
ecd

ced
c
ca

-

wW

scd

c a )
"c D ced

^^lí
w
ccd

Para que o número total de traços obtidos rela
tivos âs fissões do tório 232 tenha significado estatís

1
-57tico é necessário que seu valor obtido seja maior ou igual
33
a três vezes
o valor do erro associado ao número total
de traços obtidos relativos às fissões do urânio 238, assim:

D

onde

232 Ü

3

S

(15)

D 238

S,.
= erro associado a
D
238

'•••1
'••'4
••

K

>.

0 erro propagado no cálculo da densidade de traços provenientes das fissões do urânio 238 foi determinado através da expressão:
d D

D238

238

x SW

3 W

ccd

9 D238
3 Dscd

ccd

3 D

3 D

3 D

3 Wscd

238

238

ccd

'ccd

xS
scd

x S

wscd

(16)

onde:
3 D

238

W

scd

(D

scd - D ccd }

3 W

ccd

(17)

W

- ccd>

(18)

(19)
W

scd ~ W ccd

D

238
d W scd

w ccd x

2

-58(D

W

scd - Dccd>

< scd "

W

2
(20)

ccd*

4ccd = ccd

(21)

S*
D
scd

W

w

s2
D

= D

scd

(22)

= D

scd

(23)

= W__^

(24)

ccd

S?,
"scd

4.2.2 - Resultados

Na tabela 6, estão as contagens normalizadas,nas
irradiações realizadas com e sem cobertura de cádmio, para a solução de nitrato de uranilo de 50 ppb e para amostra de xisto cru.

Substituindo-se os valores da tabela 6, nas equa
ções (14) e (16), tem-se:
D

232 *

24

51
'238
3 x S_
= 153.
D
238

TABELA 6: Contagens normalizadas obtidas nos

-59detectores

provenientes das irradiações realizadas, no IPEN-SP, com
e sem cobertura de cãdmio, para as soluções de nitrato de
uranilo de 50 ppb e para as amostras de xisto cru.

- Condições de irradiação: reator IEA-Rl, IPEN-SP
- Condições de revelação:
. solução de KOH, 24%, em peso
u
]-'íi

. tempo de dez minutos
. temperatura de 60°C

Irradiações
Amostras

Sem cãdmio

Com cãdmio

de 50 ppb

W g c d = 9188

W cc(J = 1369

Xisto cru

D s c d = 10598

D c c d = 1598

Nitrato de uranilo

Como neste trabalho, o numero total de traços ob
tidos relativos ãs fissões do tôrio 232 foi menor

que

três vezes o valor do erro associado ao número total

de

traços obtidos relativos âs fissões do urânio 238, conclu
iu-se que o número total de traços relativos às

fissões

do tõrio 232 não precisa ser abatido das contagens obtidas para as amostras de xisto.

-60Ratificando, as condições de irradiação adotadas
permitiram desprezar a influência do tõrio 232 nos resultados alcançados nas amostras de xisto quer seja cru, retortado ou exauridoi

4.3 - Padrão

4.3.1 - Escolha de Padrão - Sllicagel

O fato de não se dispor de padrões primários
xisto, com certificado de análise, impõe simular um

de
pa-

drão.

Como se pode observar, na comparação de quatro téc
18
~
~

nicas

para determinação da concentração de urânio natu-

ral em ãguas do mar apresentadas na tabela 7, não há uniformidade nas formas de comparação (padrões).
TABELA 7: Forma de comparação (padrão) utilizado em
tro técnicas para determinação da concentração de

qua-

urânio

natural em ãguas do mar.

Técnicas

Pulso poLa
rográfico

Diluição
isotópica

Fluorimétrica

Registre
traços <ie

Padrões

Urânio

Urânio

Urânio

Solução de

237

235

237

ni trato de
uranilo

1
-61A dificuldade residia em selecionar um meio

de

irradiação que simulasse o comportamento do xisto e pude£
se ser utilizado como padrão, adotando o método a sêco,vêi
"

riante do pó.

Já que as cinzas de xisto, xisto exaurido, possuem oxido de silício, na ordem de 60%, em peso, por que
não adotar a sílicagel para cromatografia em coluna

""'I;|
L|

padrão e meio de irradiação?

como

Como vantagens de utiliza-

çao da sílicagel sao citadas:
- baixo custo

'"•'"•

- composição química bem definida

fe

- facílimo manuseio

'.",;

- elevada densidade superficial
- enorme facilidade de contaminação com soluções de nitra
to de uranilo.

'•

Sua contaminação com urânio natural

é

extremamente simples. Após sua separação granulomêtrica, através de peneira de 200 malhas, secagem, em estufa, a 100°C, durante 24 horas, misturar uma massa defi-

".

nida de sílicagel com um volume definido de solução de
nitrato de uranilo.

Como exemplo para se obter silica-

gel com 20 ppm de urânio natural, basta misturar 50g de
sílicagel com 50 ml de solução de nitrato de uranilo com
20 ppm, deixando, em estufa, a 100°C, durante 24 horas,
a fim de eliminar o ãcido nítricô e a água destilada
- apresenta baixa radiação de fundo.

Foi realizada

uma

-62irr adi ação teste, em amostra branca de sílicagel, obteri
do-se uma pequena contagem de traços, conforme se verifica, no item 4.4.2, deste capitulo.
V.

Diante destas vantagens, a sílicagel contaminada
com urânio natural foi escolhida como padrão e meio de ir
radiação para determinação da concentração de urânio natu
ral nas amostras de xisto cru, xisto retortado e xisto exaurido.

Neste trabalho, foi empregada a silicagel

para

cromatografia em coluna, 0,05 - 0,2 mm, fabricada pela E.
Merck Ag. Darmstadt; por simplicidade será denominada somente de sílicagel.

4.3.2 - Comportamento dos Meio de Xisto e de Sílicagel

O valor de K,, eficiência total de detecção, depende das características de registro de traços, como ângulo crítico, energia limiar para formação de traços, do
detector de traços empregado, bem como do alcance e cara£
terísticas de perda de energia dos fragmentos de

fissão,

no meio de irradiação, através do qual se deslocam.

Cumpre observar que uma das principais razões pa_
ra diferença que poderia haver, no número total de traços,
em dqis detectores iguais, mergulhados em amostras distin

1
-63tas, no método a seco, variante do põ. Ambas com a mesma
concentração de urânio natural, submetidas ao mesmo fluxo
integrado,

*.t, e.revêlados simultãneamente,

se ri a

a

presença de elementos fissionãveis, como tõrio 232, ou elementos absorvedores de neutrons, como boro 10, porquanto hã alteração sensível no livre caminho médio dos neutrons, nestes diferentes meios de irradiação.

Baseado na equação (1) ,

D = K . • — - . C . af . * . t

procurou-se relacionar

(1)

a eficiência total de detecção,

K, dos meios de irradiação: xisto cru versus sílicagel.Fo
ram executados os seguintes passos:
- passo 1: após moagem, separação granulométrica em pene:L
ra de 200 malhas e secagem, em estufa, a 100 C,

duran-

te 24 horas, o xisto cru e a sílicagel foram contaminados com 200, 300 e 400 ppm de urânio natural, através de
soluções de nitrato de uranilo
- passo 2: secagem, em estufa, a 100°C, durante 24

horas

a fim de reduzir umidade e presença de ácido ní tricô
- passo 3: foram tomados 33 gramas de xisto cru e s í l i c a gel contaminados com urânio natural
- passo 4: foram feitas irradiações e revelações, conforme indicam as tabelas 8, 9 e 10

1
-64- passo 5: para cada condição de contaminação
ção foi obtido um fator de escala médio,

e irradia-

K, relacionan

do a eficiência total de detecção de cada meio, conforme se verifica nas tabelas 8, 9 e 10.

Cumpre observar que as contaminações de teste
200,

de

300 e 400 ppm de urânio natural nas amostras de x i s -

to cru e silicagel são, neste trabalho, no mínimo dez vezes maior do gue as concentrações de urânio natural encon
tradas nestas amostras, em estudo.

TABELA 8: Verificação da influência do meio de irradiação,
xisto cru versus silicagel para cromatografia em coluna.
- Condições de contaminação: 200 ppm de urânio natural
- Condições de irradiação: cinco minutos, reator Argonaut a , IEN-RJ
- Condições dè revelação:
. solução de KOH, 35% em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60 C
- Condições de monitoração: solução de nitrato de uranilo
com 200 ppm .

-65-

Contagens^normalizadas

BeBVlltaãOB

4024

d e

reprodutibilidade

y = 4066,60
5

=

47,60

27,48

4058

4,30

"0,05 ,
4118

2,9%

Contagens normalizadas
(sílicagel)

Resultados de reprodutibilidade

4454

y = 4488,00

4480

Sy =

47,87

S- =

27,64

'0,05,2

=

R=

4530

Média

4

'

3 0

2,7%

Fator

3751
Xisto
3732

= 3790,30

cru

200
200

3838
4454
Sílicagel

4480
4529

4487,70

K20()= 0,84 + 0,01

-66TABELA 9: Verificação da influência do meio de irradiação,
xisto cru versus sílicagel para cromatografia em coluna.
- Condições de contaminação: 300 ppm de urânio natural
- Condições de irradiação: três minutos, reator Argonauta,
IEN-RJ
- Condições de revelação:
. solução de KOH, 35%, em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60 C
- Condições de monitoração: solução de n i t r a t o de uranilo
com 300 ppm

Contagens normalizadas
(xisto cru)
5041

5050

Resultados de reprodutibilidade
y = 5050,00
3.. =

12,73

S- =

7,35

-0,05, 2
5059

R =

4,30
0,6%

1
-67Contagens normalizadas
(sílicagel)

Resultados de reprodutibilidade

5732

y = 5738,30

5739

sy =

6,03

s

3,48

y ~

0,05, 2
5744

R =

Média

Xisto

' 4,30
0,3%

Fator

4710
L

4718

= 4718,3

cru

300

300

4727

5732
Sílicagel

5739
5744

; 3 0 0 = 5738,3

K30()= 0 , 8 2 + 0 , 0 1

1
-68TABELA 10: Verificação da influência do meio de

irradia-

ção, xisto cru versus silicage1 para cromatografia em coluna.
- Condições de contaminação: 400 ppm de urânio natural
- Condições de irradiação: três minutos, reator Argonauta,
IEN-RJ
- ' Condições de revelação:
. solução de KOH, 35% em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60°C
- Condições de monitoração: solução de n i t r a t o de uranilo
com 400 ppm

Contagens^normalizadas

6003

6034

R e s u l t a d o s

de

reprodutibi lidade

y = 6024,00
Sy =

18,19

S- =

10,50

^,05, 2 "
6035

R=

4

'30

0,8%

1
-69Contagens normalizadas
(sílicagel).

Resultados de reprodutibilidade

10.021
s

0,05,

10.167

=

76 ,92

7=
2

=

R =

Contagens
normali zadas

Amostra

086 ,70

y

S

10.054

y = 10

Média

44 , 4 1
4 ,30

1 ,9%

Fator

6003
Xisto

= 6024,0

6034
cru

400
'400

6035
6855
Sílicagel

6895 7

'

6877

°' 87 ±

6955

Após a analise das tabelas 8, 9 e 10, foi obtido
o fator corretivo de escala médio, K,

definido da

se-

guinte forma:
K

K

200

+ K

300

+ K

400

Portanto estes testes de influência do meio

(25)
de

1
irradiação, xisto cru versus sílicagel,

-70revelaram que sob

mesmas condições de contaminação induzida de urânio natural, de irradiação

($.t)

e de revelação, o numero de tra

ços dos detectores mergulhados, no minério cru de

xisto

foi de 85% + 1%, K =0,85+ 0,01 do número de traços
detectores mergulhados na sílicagel

padrão.

dos

Cabe

lem-

brar que na determinação de todas grandezas medidas
feito um estudo de algarismos significativos

foi

destas mé-

dias.

4.4 - Calibração do Detector

4.4.1 - Pontos Experimentais da Curva-de Calibração

A faixa de concentração escolhida para a curva de
calibração foi baseada, em dados preliminares, provenientes de irradiações-testes que forneceram a ordem de grandeza das concentrações de urânio natural nas amostras

de

xisto, em analise.

Para obtenção da concentração de urânio natural,
nestas amostras de xisto foi necessário simular e
rar padrões.

Como não se dispunha de padrões

prepa-

primários

de xisto, com certificado de análise, a padronização para
levantamento da curva de calibração da técnica de

regis-

tro de traços de fragmentos de fissão, método a seco, variante do pó, foi estabelecida através de sílicagel

cro-

1
-71matográfica contaminada com teores pré-estabelecldos
de
urânio natural.

Na tabela 11, podem ser vistos os resultados experimentais obtidos, nas amostras de si li cage 1

padrão cojn

tand.nadas com urânio natural.

TABELA 11: Resultados das contagens normalizadas
nos detectores das amostras de sílicagel

obtidas

padrão contami-

nadas com urânio natural.
- Condições de contaminação: de 8 ppm a 26 ppm de

urânio

natural em padrões de sílicagel, método a seco, varian
te do pô
- Condições de irradiação: uma hora, reator

Argonauta,

IEN-RJ.
- Condições de revelação:
. solução de KOH, 35%, em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60°C
- Condições de monitoração: solução de nitrato de uranilo
com 10 ppm, método em fase líquida

1
-72-

j

8

3667

j

10

4318

;.;']

12

5013

:

14

6165

16

7365

J

18

8331

'^

20

9125

••'::j

22

9566

\:[

24

10495

26

12247

•i

4.4.2 - Verificação da Radiação de Fundo

Neste trabalho, assumiu-se que a contagem líquida normalizada ê dada pela contagem bruta normalizada

a

menos da contagem normalizada da radiação de fundo. A ta
bela 12, a seguir, indica os resultados obtidos para a ra
diação de fundo.

1
-73TABELA 12: Resultados da contagem normalizada obtida
detector da amostra de sílicagel

no

padrão.

- Condições de contaminação: não houve contaminação de urânio natural na sílicagel
- Condições de irradiação: uma hora, reator

Argonauta,

IEN-RJ
- Condições de revelação
. solução de KOH, 35%, em piso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60°C
- Condições de monitoração: solução de nitrato de uranilo
com 10 ppm

Detector

Sílicagel

Concentração de
urânio natural (ppm)
.

Monitor

Contagem
normalizada

-

60

10

Verificou-se que a contagem normalizada da radija
ção de fundo esta dentro do erro estatístico de cada ponto que compõe a curva de calibração, por simples inspeção
das tabelas 11 e 12. Concluiu-se que a contagem normalizada da radiação de fundo, neste trabalho ê

desprezível,

podendo-se tomar contagem líquida normalizada como contagem bruta normalizada.

1
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4.4.3 - Verificação de Correlação

Neste trabalho, estão envolvidas duas variáveis:
a contagem normalizada de traços,
urânio natural,

x.

y,

e a concentração de

Deve-se verificar se elas estão cor-

relacionadas, isto ê, se não são independentes.
- 31
p das variáveis
se o coeficiente de correção"

Definex e y

como sendo:
Cov (xf y)
a
xxay
Se
e logo

x e y

(26)

forem independentes, a

Cov (x,y) = 0

p =0

O valor verdadeiro do coeficiente de correlação,
p,

não é conhecido, mas sim a sua estimativa,

r,

cujo

valor ê dado por:
-

nE
•j .«

r =

(E

Xi)

(Z y ± >

(27)

2

/

|n E x* - (Z x i ) | | n E y j - (E y ^

Valores de

r

iguais ou próximos da unidade in-

dicam uma relação linear.

Cumpre observar que:

r = é a estimativa do coeficiente de correlação
x.= concentração de urânio natural de cada padrão de
cagel
• bração

contaminada usada na obtenção da curva de cali

1
-75y.= contagem normalizada de traços correspondente a x.
n - numero de amostras utilizadas, neste trabalho, n

é

igual a dez.

Para o conjunto de dados da tabela 11, a estimativa do coeficiente de correlação foi de 0,995, indicando
que as variáveis concentração de urânio natural e
gem normalizada de traços estão ligadas por uma

contarelação

linear que pode ser expressa por:

y = Ax + B

(28)

4.4.4 - Ajustagem Através do Método dos Mínimos Quadrados

Foi adotado o método dos mínimos quadrados

, no

ajuste, dos resultados experimentais registrados na tabela 11. Dentro do intervalo de 8 ppm a 26 ppm de

urânio

natural ê válida a expressão:

(28)

y = Ax + B
onde:
- (E x i ) (E

n Z
A =

n E xj - (Z x i )

(E x~) (E y±) - (E x i ) (E x±
B =
n E

-

(E x ± )

(29)

(30)

1
-76Para o conjunto de dados da tabela 11, foram registrados os seguintes valores:

A =

463,8 + 10,0

B = -256,2 + 145,4.

A reta de calibraçao está plotada, na figura 16,
podendo-se obter concentrações de urânio em amostras desconhecidas com erro total de aproximadamente 20%.

fV

%I

fO.000

\ -TZesuJiadas experime/tiafs
— Eeta ajustada

I

• Y-Ax + B
5.00Ú

g

B=-256,2±/454
i'1000
L\i,Z5

1
0

to

15

„

i

i

20

25

i

30

CONCENTRAÇÃO PE URÂNIO NATURAL (ppm)

Figura 16: Reta de calibrarão. Variação da contagem t o t a l normalizada de traços em 15,24 cm
de area do detector Makrofol KG, 10 ym, em função da concentração de urânio natural, nos padrões de s i l i c a g e i .

i
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CAPITULO V
RESULTADOS
5.1 - Determinação de Concentração de Urânio em Xisto
Cru, Retortado e Exaurido

5.1.1 - Determinação da Concentração de Urânio Natural

Para as determinações de urânio pela técnica

de

traços, foram analisadas as amostras de xisto da formação
Irati, obtendo-se os valores constantes da tabela 13.

TABELA 13: Resultados das contagens normalizadas

obtidas

nos detectores das amostras de xisto.
- Condições de contaminação: não houve
- condições de irradiação: uma hora,

retor

Argonauta,

IEN-RJ
- Condições de revelação:
. solução de KOH, 35%, em peso
. tempo de doze minutos
. temperatura de 60 C
- Condições de monitoração: solução de nitrato de uranilo
com 10 ppm.
-78-

1
-79Amostra

Contagem normalizada

Xisto cru

6102

Xisto retortado

7744

Xisto exaurido

7625

l-|

A seguir as contagens normalizadas de xisto des-

./'•)

critas na tabela 13, foram corrigidas através do fator de

.;

escala, K, a fim de se determinar as concentrações de u
rânic, utilizando a equação da reta de calibração. Portan
to as seguintes expressões foram adotadas:
•x = y :

B

Contagem normalizada de xisto
Fator de escala K
rt2

°xX

_

1

(33)

T2

A

onde:
x = concentração de urânio natural, em ppm, nas

amostras

de xisto
B = -256,2 + 145,4
A = +463,8 +

10,0

a = erro propagado na concentração,
fal da amostra de xisto

x,

de urânio

natu-

-80a=erro propagado na contagem

normalizada

e

corrigida

da amostra de xisto.

Os resultados obtidos nas concentrações
nio natural das amostras de xisto, com seus

de urâ-

respectivos

erros estão na tabela 14.

TABELA 14: Concentrações de urânio natural das amostras de
xisto, com seus respectivos erros propagados.

«_

.

A m o s t r a

Concentração de urânio
•••• n a t u r a l

'

Xisto cru

16+1

Xisto retortado

20+1

Xisto exaurido

20+1

5.1.2 - Determinação do Erro Total na Análise
Quantitativa

Baseado no erro total

, os métodos

quantitativa foram divididos em três
te

de análise

categorias: excelen

(erro total igual ou menor que 25%), aceitável(erro

total

igual ou menor que 50%) e inaceitável

tal maior

que 50%). Este

(erro to-

sitema foi aplicado a resul-

tados obtidos em alguns recentes

estudos

de Analytical

1
-81Reference Service, ARS, com a finalidade de

os métodos objetivamente.

categorizar

Assim foi definido erro total:

Erro total = Erro relativo + Reprodutibilidade

(34)

Para verificação da reprodutibilidade foi adotada a distribuição de
berdade,

f = 8,

t

de Student, com oito graus de li_

e nível de confiança de 95%, p = 0,05.

O erro relativo, que dá a exatidão da técnica adotada, foi estabelecido, no trabalho de pesquisa de
Karam Morales

R.

•, tomando o valor de 11,3%.

A tabela 15 apresenta o erro relativo, a reprodu
»
tibilidade e o erro total da presente análise quantitativa,

enquadrando este trabalho de pesquisa na categoria ex

celente.
TABELA 15: Erro relativo, reprodutibilidade e erro

total

verificados na análise quantitativa das amostras de xisto.

*—*»

?SvT asssr

Xisto cru

11 ,3%

8,5%

19 ,8%

XistO retortado

11 ,3%

8,2%

19 ,5%

Xisto exaurido

11 ,3%

8,0%

19 ,3%

CAPITULO VI

CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Os seguintes trabalhos de pesquisa foram

desenvol-

vidos, na Lecção de Energia Nuclear do Instituto Militar
de Engenharia, adotando a técnica de registro de traços de
fragmentos de fissão, método em fase líquida:
} ' "íÂ

1
K
-íif

—
~
~
38
- Determinação de Concentração de Urânio em Tuberculos
~
~
39
- Determinação de Concentração de Urânio .em Solos
40
- Determinação, de Concentração de Tório em Minérios
- Determinação de Concetração de Urânio em Cinzas de Car-

~ 37

vao '

- Determinação de Concentração de Urânio em Petróleo

30

Este trabalho de pesquisa, no IME, foi o primeiro a
St"

empregar o método a seco, adotando a variante do põ. Não
se tem conhecimento, na literatura, de que a variante do
pó tenha sido aplicada com sucesso.

O ineditismo da va-

riante do pó e a escolha da silicage1

como meio padrão de

irradiação permitiram simplificar todo um conjunto de ati^
vidades ligadas a tratamentos químicos.

Desta forma, em minérios, rochas, pode-se

determi-

nar concentração de urânio, através do método a seco, va-82-

-83riante do pó, com as elementares operações de moagem e se_
paração granulomêtrica da amostra, em estudo, sem

qual-

quer tratamento químico sofisticado.

ilus-

A figura 17

tra o fluxograma para tratamento de amostra sólida.

0 método a seco, variante do põ, não é um método des_
trutivo, porquanto não exige o preparo das amostras,em fa
se líquida, evitando as soluções neutras e alcalinas de u
rânio, já que o urânio tende a formar partículas

coloi-

dais, com alta atividade de adsorção, nas paredes do reci
piente.

A adoção desta técnica não implica no emprego de aparelhos eletrônicos especializados, além de enorme facilidade de manuseio, processamento e cálculos.

Com apenas uma análise por amostra se consegue
erro total excelente.

um

Um maior número de analises, contu

do não melhoraria muito este erro total, pois o mesmo

ê

limitado pela exatidão, curva de calibração e pela reprodutibilidade da técnica.

Na medida da reprodutibilidade total da técnica,que
leva em conta todas as etapas: irradiação, revelação e con
tagem, obteve-se o valor de 3,3%, dentro de um nível

de

confiança de 95%. Este valor de reprodutibilidade se

e-

quivále aos obtidos nos trabalhos de pesquisa de M.C. Kou
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Figura 17: Fluxograma para determinação da concentração de
urânio, em amostra sólida, através da técnica de registro
de traços de fissão.

r
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ri , L.P. Geraldo

18

38

e M.E. da S. Couto , 1,5%, 3,3%

2,7%, respectivamente.

e

Certamente uma das fontes de erro

para a reprodutibilidade da técnica se encontra na monito
ração do fluxo de neutrons. Somente o trabalho de
Kouri empregou fluxos constantes de neutrons

M.C.

provenien -

tes de uma fonte de Califõrnio 252, os demais citados efe
tuaram as irradiações em reator e sofreram, obrigatória mente, o processo de monitoração.

Face ãs condições de operação e cálculos descritas,
no capítulo IV, a influência do Tõrio 232, nas

amostras

de xisto, pode ser desprezada.

Na ausência de padrões primários de xisto, com certificado de análise, adotou-se a sílicagel
simulador do meio de irradiação.

como

padrão

Observou-se que sob mes_

mas condições de contaminação induzida de urânio natural,
de irradiação (fluxo integrado de neutrons), de revelação
e de contagem, o número total de traços dos detectores mer_
gulhados, no xisto, era de 85% + 1% do número total
traços dos detectores mergulhados na sílicagel

de

padrão co

mo se pode verificar no capítulo IV.

Nas amostras de xisto cru, xisto retortado e
exaurido foram obtidas concentrações, em ppm,

de

xisto
urânio

natural de 16,0 + 1,0, 20,0 + 1,0 e 20,0 + 1,0, respectivamente.

Baseado no erro total, este trabalho de pesqui-

-86sa de analise quantitativa foi enquadrado na categoria ex
celente, jã que todos erros totais foram menores

do que

25%, conforme se constata no capítulo V. Na determinação,
feita pelo método de analise por ativação de neutrons ,da
concentração de urânio natural, em amostra de xisto

cru

pirobetuminoso da formação Irati, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em agosto de 1980, foi obtido o resultado de 17,5 ppm.

í'1

Estes resultados

referentes

ao xisto cru estiveram em boa concordência.

Com o desenvolvimento da tecnologia nuclear, os rea
tores estão se tornando um investimento competitivo. Como

i

o urânio é o combustível principal destes reatores,a pros_
pecção e extração econômicas deste elemento têm atualmente notável importância.

Desta forma, sugere-se, como sub

—it

produto da industrialização do xisto, explorar o xisto re
tortado ou o xisto exaurido como fonte nova de urânio natural .

Cabe salientar que as possibilidades econômicas dos
xistos de I r a t i só poderiam ser medidas através de um empreendimento de caráter industrial.

Inicialmente só

se

levou, era conta, a retortagem do xisto, não sendo conside_
irado o aproveitamento de seu resíduo.

Provável men t e , a in

clusão do aproveitamento do xisto retortado e/ou xisto exaurido acentuará mais ainda esta atratividade.

-87Desta forma, foram atingidos os objetivos estabelecidos, no capítulo I , solucionando problemas ora teóricos
ora experimentais, e concluiu-se a viabilidade de aplicação da técnica de fragmentos de fissão para xisto da formação I r a t i .

a
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