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Kiitre os métodos radiometricos de análise, a espectrosoopia-a can
detectores de barreira de superfície é especialmente vantajosa por três
razões: 1) apresenta alta sensibilidade, devido a baixa radiação de fim
do registrada (tipicamente 1-2 impulsos/40Kseg na área do pico de inte-
resse)^) permite una análise isotõpica dos elementos emissores a, 3) a
visualização dos picos característicos diminui a possibilidade de una
interpretação errônea do sinal registrado. Devido ao baixo alcance das
partículas a, densidades superficiais de 50 até 100 yg/an são suficien
tes para causar una degradação do espectro, sendo quase sempre necessá-
ria uma separação prévia dos nuclídeos de interesse dos demais consti -
tuintes da amostra. Com esta finalidade foi desenvolvido um método para
separação e purificação de tório a partir de amostras ambientais, basea
do também na extração do elemento dom TCPO/ciclohexano e posterior reex
tração com H2SO4Í0.3M). O método difere do anteriormente citado na eta-
pa de separação do tório desta solução, que é efetuada por coprecipita-
ção com microquantidades de LaF3<50 pg de La3+). o precipitado é filtra
do por meio de filtros de membrana (0.1 wn) onde previamente foi depos_i
tado substrato de LaF3. O próprio filtro e usado como fonte para conta-
gem de partículas a e ST. Para controle dos rendimentos de recuperação
de Th é utilizado o traçador Th-234 obtido através de eluições perió-
dicas de uma coluna de resina AG -1-X4, carregada com cloreto de urani-
la que funciona como gerador do nuclldeo. Una curva de calibração C. Pg
de T1H232 no filtro versus taxa de contagem (imp/40Kseg).] foi construi^
da, mostrando perfeita linearidade na faixa de 0 até 170 pg de Th. A e-
ficiência de contagem para geometria 2tr foi de 26%. A resolução de ener
gia do pico de Th-232 foi de 78K e V até -50 jjg; quantidades crescentes
de Th causam um aumento gradual na : .solução de energia (p.ex. 144 K o
V í*ira fontes de 170 \tq). A sensibilidade do método é de 43lmp/40Kseg
uy Tli e o limite de detecção é ~0,4 Mg de Th-232 depositado no filtro.
O néttrfo está sendo utilizado para analise de tório em águas, sedimen -
toa < rocias. (CNEN,DOE).


