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FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X COM EXCITAÇÃO
RADIOISOTÓPICA NA ANÁLISE DE FOSFATOS E GESSO

AGRÍCOLA

Parreira 12, P. S.; Nascimento Filho23, V. F.; Espinoza2, E. P;
Navarro2, A. A.

Empregando-se fontes radioativas anelares de 55Fe (6 keV; 28,5%; 16,5 mCi;
2,6 anos), 238Pu (13 e 17 keV; 13%; 95,2 mCi; 86,0 anos) e 109Cd (22 keV; 107%; 0,3
mCi; 1,2 anos), e um espectrômetro de alta resolução para raios X, constituído por
um detector semicondutor de Si(Li) acoplado a um analisador de pulsos multicanal,
foram analisadas amostras de rochas fosfáticas. fosfatos e gesso agrícola. O
propósito do trabalho foi de estabelecer as melhores condições analíticas da
fluorescência de raios X para esse tipo de matriz, utilizando-se três diferentes
energias de excitação.

As amostras foram preparadas diluindo-se 0,5 g de amostra em 0,7 g de
ácido bórico e prensadas em forma de pastilha com 2,5 cm de diâmetro,
correspondendo a uma densidade superficial de 0,2 g/cm2. O tempo de
excitação/detecção foi de 2000 s e os espectros obtidos foram analisados com o
aplicativo AXIL. Em função das diferentes energias de excitação, pode-se analisar
diferentes faixas de elementos presentes na amostra. Dessa forma, com a fonte de
55Fe foram detectados Si, P, S, K, Ca e Ti, com a de 238Pu os elementos P, S, K, Ca,
Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn e Pb, e com a de 109Cd os elementos Ca, Fe, Y, Zr, Sr e
Nb.

A taxa de contagem obtida para um determinado elemento depende da
atividade da fonte radioativa (fluxo de excitação) e da proximidade entre a energia
de excitação e o corte de absorção. Assim, para se determinar as sensibilidades
elementares para as três fontes radioativas, as taxas de contagens foram
normalizadas para 1 mCi de atividade.

Os resultados indicam que a mesma taxa de contagem para o elemento P,
quando excitado com a fonte de 55Fe, pode ser obtida com uma fonte de 238Pu com
uma atividade 8 a 25 vezes maior, dependendo do tipo de matriz, enquanto que
para os elementos S, K, Ca e Ti seria 30 a 100 vezes maior. Apesar da baixa
sensibilidade da fonte de 238Pu para os elementos na faixa do P ao Ti, vale a pena
ressaltar que com esta fonte é possível analisar ainda os elementos Cr, Mn, Fe, Ni,
Cu, Zn e Pb, com cortes de absorção acima da energia de excitação do 55Fe.

Em relação às fontes de 238Pu e 109Cd, para se obter as mesmas taxas de
contagem para os elementos Ca e Fe, é necessário uma fonte de 238Pu com uma
atividade da ordem de 7 vezes maior, sendo isto devido a sua baixa intensidade de
emissão (13%) em relação a de 109Cd (107%). Além da maior sensibilidade da fonte
de 109Cd para os elementos Ca e Fe, ela permite ainda a detecção dos elementos
Sr, Y, Zr e Nb, mais tem a grande desvantagem da sua meia-vida física
relativamente curta.

1Dept2deFisica/CCE/UEL
2 Seção Metodologia de Radioisótopos/CENA/USP
3Dept2 de Física e Meteorologia/ESALQ/USP

[CAPES, FAPESP, CNPq]

70


