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“Podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é
repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas, se prestarmos atenção, vamos
nos dar conta de que nenhum dia é igual a outro. Cada manhã traz
uma benção escondida; uma benção que só serve para esse dia e que
não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usamos este milagre
hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano; é
preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de nossas
confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a
decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça
igual ao anterior porque todos os dias são diferentes, porque estamos
em constante processo de mudança.”
Paulo Coelho
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RESUMO

As instalações nucleares brasileiras, em conformidade com a norma CNEN-NN-2.02,
devem dispor de sistemas de medição que permitam determinar o seu inventário de material
nuclear. Uma das maneiras de também avaliar e verificar tais sistemas pode ser feita através
da participação dos laboratórios envolvidos em programas de comparação interlaboratorial.
Baseado nesta premissa vem sendo desenvolvido um projeto que visa possibilitar a CNEN
caracterizar compostos de urânio a serem usados em programas nacionais de comparação
interlaboratorial dos sistemas de medição de material nuclear. A primeira etapa deste
projeto, descrita neste trabalho, teve como finalidade implementar uma versão semiautomatizada do método de titulação potenciométrica para caracterização de urânio total no
laboratório de salvaguardas da CNEN. O método em questão foi aplicado para determinar
urânio total com rastreabilidade garantida pelo uso de um padrão primário de dicromato de
potássio. Nas análises foram utilizadas balanças analíticas, titulador automático, eletrodo
indicador Pt: Rh (90:10) e eletrodo referência de sulfato mercuroso (Hg/HgSO4). Todos os
procedimentos, relativos à preparação e determinação da concentração de urânio total de
soluções padrão, foram convertidos para a base do peso. Das relevâncias atribuídas à
automatização do método destaca-se a tendência de redução no tempo de análise e na
influência do analista. A meta de incerteza padrão combinada na determinação da
concentração de urânio total da ordem de 0,01 % foi atingida, o que significa que a técnica
estudada obteve uma ordem de grandeza melhor em relação aos métodos tradicionalmente
utilizados pelas instalações nucleares.
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ABSTRACT

The Brazilian nuclear installations, in accordance with norm CNEN-NN-2.02, must dispose
of measurement systems that allow determining its inventory of nuclear material. One in
the ways to also evaluate and verify these systems can be made through the participation of
the involved laboratories in interlaboratorial comparison programs. Based on this premise
has been developing a project that aims to make possible to CNEN to characterize of
uranium compounds for the use in national interlaboratorial comparison programs for
measurement systems of nuclear material. The first step of this project, described in this
work, was to implement a semiautomatic version of the potentiometric titration method for
characterization of total uranium in the safeguards laboratory of CNEN. This method was
used to determine total uranium with traceability assured by using a potassium dichromate
primary standard. In the analysis was used analytical balances, automatic titrator, Pt:Rh
(90:10) indicator electrode and mercurous sulphate (Hg/HgSO4) reference electrode. All the
procedures concerning the preparation and determination of total uranium concentration of
standard solutions were converted to weight basis. The emphasis on automation of the
method was the trend of reduction in analysis time and in the influence of the analyst. The
goal of combined standard uncertainty in determining the concentration of total uranium in
the order of 0.01 % was reached, which means that this technical study obtained an order of
magnitude better compared to the methods traditionally used by nuclear installations.
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1 Introdução
1.1 Sistema Brasileiro de Salvaguardas de Materiais Nucleares
As salvaguardas no Brasil são garantidas pela Constituição Federal, que
determina que o uso de materiais nucleares seja exclusivamente para fins pacíficos.
Acordos internacionais assinados entre países que utilizam materiais nucleares
estabelecem os sistemas nacionais de contabilidade e controle destes materiais
(salvaguardas nucleares). São ações, procedimentos e medidas destinadas à
contabilidade e ao controle de materiais nucleares, existentes em quaisquer instalações
do ciclo do combustível nuclear.
A Coordenação de Salvaguardas e Proteção Física (COSAP) da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está apresentada no organograma a seguir.
CNEN
Comissão Nacional de Energia Nuclear

DRS
Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear

COSAP
Coordenação de Salvaguardas e Proteção Física

GCC
Grupo de
Contabilidade e
Controle

LASAL

GPF

Laboratório de
Salvaguardas

Grupo de
Proteção Física

Figura 1. 1: Configuração da COSAP no organograma da CNEN

O laboratório de salvaguardas (LASAL) da CNEN, inaugurado em setembro de
1983, tem dentre suas atividades a avaliação dos sistemas de medição do operador
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através de análises de amostras de materiais nucleares coletadas durante inspeções da
COSAP nas instalações nucleares brasileiras.
Como responsável pelo Sistema Nacional de Contabilidade e Controle de
Materiais Nucleares, a CNEN deve estar apta a verificar independentemente os
inventários declarados pelos operadores das instalações nucleares. Para tal, são
executadas análises destrutivas e não-destrutivas de materiais produzidos, manipulados
e estocados nestas instalações.
Uma variedade de materiais é analisada como, por exemplo, óxidos de urânio na
forma de pó e pastilha, soluções de nitrato de uranila, UF6 e urânio metálico.
Atualmente, o método utilizado nas análises destrutivas para a determinação da
concentração de urânio total é o de titulação potenciométrica de Davies & Gray / NBL
[1].

Este método é usado com freqüência pelos laboratórios atuantes na área de

salvaguardas de materiais nucleares.
Um controle de qualidade interno dos resultados analíticos é obtido através da
rastreabilidade dos materiais de referência certificados usados na calibração do titulador
utilizado na titulação potenciométrica. Além disso, são utilizados parâmetros de
performance nos quais os resultados obtidos são comparados aos valores alvo expressos
na publicação International Target Values 2000 (ITV´s 2000) para componentes de
incerteza do tipo A e B[2].
O ITV´s 2000 é um relatório técnico de salvaguardas da Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA) que associa normas de contabilidade de material nuclear
aos mais relevantes dados de medição provenientes da avaliação estatística de
resultados comunicados pelos operadores das instalações e dos obtidos através de
medições independentes. Estes dados são consistentes com os resultados provenientes
de programas de comparação interlaboratorial e de medição de avaliação da qualidade.
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Com a crescente aceitação de conceitos modernos de garantia de qualidade, o ITV´s
2000 tem se tornado uma meta para laboratórios iniciantes e uma boa referência para
que laboratórios de análise validem seu sistema de medição e controlem seus resultados.

1.2 A importância de um método de alta precisão em Salvaguardas
De acordo com a norma CNEN-NN-2.02 [3], todas as instalações nucleares
brasileiras devem dispor de sistemas de medição que possibilite determinar os seus
inventários. Uma das maneiras de também avaliar e acompanhar esses sistemas pode ser
feita através da participação dos laboratórios envolvidos em programas de comparação
interlaboratorial.
Os programas permitem aos laboratórios: melhorar a qualidade dos resultados
analíticos; detectar erros sistemáticos; estimular a inovação tecnológica laboratorial; e
capacitar tecnicamente às equipes envolvidas.
Em 2004, a CNEN estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o
laboratório New Brunswick Laboratory (NBL). O NBL é autoridade certificadora do
governo dos Estados Unidos para materiais de referência nuclear e um centro de
excelência em medição de materiais nucleares. Este acordo visa à avaliação e
modernização da capacidade analítica do LASAL, especialmente quanto às técnicas de
determinação da concentração de urânio total.
Um dos pontos do acordo consistiu em implementar no LASAL uma versão,
semi-automatizada, do método de titulação potenciométrica de alta precisão, utilizado
pelo NBL de forma totalmente manual [4]. Este método é utilizado pelo NBL para
determinação de urânio total em diversos compostos como urânio metálico, UO2, UO3,
U3O8 e UF6.
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As relevâncias da semi-automatização do método sobre sua aplicação manual
são tendência de redução de tempo de análise e redução da influência do analista.

1.3 Objetivo
Implementação de um método de titulação potenciométrica de alta precisão de
forma semi-automatizada com níveis de incerteza padrão combinada na determinação
da concentração de urânio total da ordem de 0,01 %, ou seja, uma ordem de grandeza
melhor do que as relativas aos métodos tradicionais utilizados pelas instalações
nucleares.
Com o método analítico implementado, será possível ao LASAL/CNEN iniciar
um trabalho de caracterização de compostos de urânio que poderão ser utilizados na
organização de programas de comparação interlaboratorial no Brasil e na melhoria do
processo de avaliação dos sistemas de medição utilizados nas instalações nucleares.
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2 Fundamentação Teórica
Neste trabalho foram inter-relacionadas três áreas de conhecimento científico: a
química do urânio, a metrologia e a titulação potenciométrica.
A metrologia é a ciência envolvida em todas as atividades relacionadas à
medição. Os conceitos de metrologia em práticas analíticas e os requisitos metrológicos
para a obtenção de resultados foram aplicados neste trabalho.
O conhecimento da química do urânio associado ao domínio da técnica de
titulação potenciométrica foi essencial para a determinação com alta precisão deste
elemento químico.

2.1 Química do urânio
2.1.1

Aspectos históricos
O elemento urânio foi descoberto pelo químico alemão Martin Heinrich

Klaproth em 1789 quando ele tentava extrair um metal associado a um mineral chamado
pelos garimpeiros de “pitchblende” (do alemão “pech”, má sorte e “blende”, mineral). O
nome urânio, que na mitologia romana significa “Pai dos céus”, foi escolhido em
homenagem à descoberta do planeta Urano em 1781, pelo astrônomo Wiliam Hershel
[5].
Entretanto, descobriu-se mais tarde que Klaproth tinha extraído do mineral
dióxido de urânio (UO2) e não urânio metálico, que só foi realmente identificado pelo
químico francês Eugene Peligot em 1841 [5].
A descoberta da radioatividade do urânio somente foi realizada em 1896 por
Henri Becquerel. Contudo, a correta interpretação do fenômeno de radioatividade foi
feita posteriormente por uma de suas alunas, Marie Curie [5].
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A descoberta da fissão do urânio foi realizada em 1938 pelos químicos Otto
Hahn e Fritz Strassmann. Entretanto, a demonstração científica do fenômeno de fissão
foi realizada no ano seguinte por Lisa Meitner e Otto Frisch. Este trabalho teve grande
mérito por ter confirmado experimentalmente a equivalência entre massa e energia
proposta em 1905 por Albert Einstein [6].
A primeira reação nuclear de fissão auto-sustentada foi realizada por Enrico
Fermi e sua equipe em 1942, na qual foram utilizadas 400 toneladas de grafite, 6
toneladas de urânio e 58 toneladas de óxido de urânio. O primeiro teste de uma arma
nuclear baseado na fissão do urânio foi realizado em Alamogordo, Novo México em 16
de julho de 1945.
2.1.2

Fontes de urânio
O urânio é um dos mais abundantes elementos encontrados na crosta terrestre,

sendo que 85 % das reservas mundiais são encontradas em países como: Austrália,
Cazaquistão, Rússia, Canadá, África do Sul, EUA, Brasil, Namíbia e Nigéria. Dentre
estes, Austrália (23 %), Cazaquistão (15 %) e Rússia (10%) representam quase que a
metade do fornecimento de urânio do mundo [7].
A extração comercial do urânio se faz a partir de minerais que apresentam
grandes concentrações desse elemento como a uraninita, composta por uma mistura de
UO2 e U3O8, ou a carnotita, rocha sedimentar onde ele aparece na forma de
K2(UO2)2(VO4)2.3H2O.
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Tabela 2.1: Reservas de urânio no mundo
Toneladas de urânio Participação mundial

2.1.3

Austrália
Cazaquistão
Rússia
África do Sul
Canadá
USA
Brasil
Namíbia
Nigéria
Ucrânia
Jordânia
Uzbequistão
Índia
China
Mongólia
Outros

1.243.000
817.000
546.000
435.000
423.000
342.000
278.000
275.000
274.000
200.000
112.000
111.000
73.000
68.000
62.000
210.000

Total

5.469.000

23%
15%
10%
8%
8%
6%
5%
5%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
4%

Dados físicos, químicos e isotópicos
O urânio é um elemento radioativo natural pertencente à série dos actinídeos.

Dentre os elementos naturais, é o que apresenta maior densidade, é maleável, dúctil e
levemente paramagnético. Algumas de suas propriedades são apresentadas na Tabela
2.2.
Tabela 2.2: Propriedades do urânio
Propriedade
Valor
Número atômico
92
Peso atômico (g/mol)

238,02891 (3)

Ponto de fusão (ºC)

1.135

Ponto de ebulição (ºC)

4.131

Densidade (g/cm3)

19,05
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O urânio possui um total de dezesseis isótopos, todos radioativos. As
abundâncias dos seus três isótopos naturais são apresentadas na Tabela 2.3 [8, 9].

Tabela 2.3: Abundância dos isótopos naturais de urânio
Massa Atômica
Fração mássica
Meia-vida
Radionuclídeo
(u.m.a)
(%)
(ano)
234

234,0409

0,0054

2,455(6)x105

235

235,0439

0,7110

7,04(1)x108

238

238,0508

99,2830

4,468(3)x109

U
U
U

2.1.4

Compostos do urânio
O urânio metálico é um forte agente redutor e, portanto, dá forma a compostos

com muitos elementos. No estado sólido, ele forma compostos amplamente conhecidos
e apresenta valências (III), (IV), (V) e (VI). Em soluções aquosas, as valências são (IV)
ou (VI), sendo esta última a forma mais estável [10].
Os compostos de urânio mais utilizados nas análises por titulação potenciométrica estão
apresentados na Tabela 2.4:

Tabela 2.4: Compostos de urânio
Composto

Coloração

U3O8

Preto ou verde oliva

UO2

Preto ou cinza escuro

UO3

Vermelho ou laranja

UO2(NO3)2

Amarelo

UF6

Incolor
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2.1.5

Aplicações do urânio
Antes do advento da energia nuclear, o urânio tinha um leque de aplicações

muito reduzido. Durante mais de 100 anos o urânio foi usado como corante em
cerâmicas e vidro. No entanto, a aplicação mais importante do urânio é como
combustível nuclear em centrais para produção de energia elétrica [10].
O ciclo do combustível nuclear envolve todas as atividades que concorrem para
a produção da energia nuclear, com envolvimento de aspectos técnicos, econômicos, de
segurança física e operacional e de proteção ambiental.
A etapa inicial do ciclo do combustível nuclear é a mineração, seguida pela
moagem, concentração, refino, conversão, enriquecimento, reconversão, fabricação do
elemento combustível, geração de eletricidade, reprocessamento, gerenciamento e
armazenamento dos rejeitos, descontaminação, e finalmente descomissionamento das
instalações que processaram materiais nucleares [11].
Atualmente existem várias aplicações para o urânio seja na medicina nuclear, o
urânio irradiado dá origem por fissão a molibdênio 99, e também na aviação, como
balanço para asas de aeronaves ou em outras áreas diversas [10].

2.2 Metrologia
A metrologia é definida como a ciência que compreende todos os aspectos
teóricos e práticos relacionados às medições, quaisquer que sejam as incertezas e os
campos nos quais são aplicadas [12].
Através da metrologia é possível gerar confiança nas medições executadas em
qualquer campo científico. Sempre que decisões importantes forem baseadas em
resultados analíticos, é necessário ter alguma indicação quanto à qualidade destes
resultados, isto é, o quanto se pode confiar neles.
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Em 1875 foi assinado um tratado conhecido como Convenção do Metro com o
propósito de estabelecer uma autoridade internacional no campo da metrologia e da qual
resultou a adoção do metro como unidade básica de medida do comprimento. Porém,
somente a partir de 1993 ocorreu o desenvolvimento da metrologia na área de química
com a criação do Comitê Consultivo para Quantidade de Matéria (CCQM), no fórum do
Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), na França [13].
As medições de grandezas físicas, como massa, tempo e comprimento envolvem
apenas um procedimento analítico para obtê-las e, portanto, o valor de incerteza para o
resultado decorre apenas dessa única técnica. Em química, encontra-se uma realidade
diferente e é muito difícil, ou mesmo impossível, dispor de padrões ou materiais de
referência específicos que atendam à enorme diversidade de necessidades metrológicas
dessa área.
No Brasil, o marco da metrologia química surgiu somente em 1997 no
Seminário "Metrology in Chemistry - A New Challenge for the Americas" realizado no
Rio de Janeiro [14]. Apesar dos anos passados, a utilização de conceitos metrológicos
em química caminha a passos lentos no país.
O Brasil, comparado aos Estados Unidos em termos de metrologia aplicada às
medições químicas, possui um atraso tecnológico. Isto pode ser evidenciado pelo fato
de que o principal órgão metrológico daquele país, o National Institute of Standards and
Technology (NIST), antigo National Bureau of Standards (NBS), começou a produção
de materiais de referência para atender o setor industrial no início do século XX.
Consequentemente, todo este avanço metrológico reflete-se de forma direta na
conquista do mercado mundial pelos setores industriais dos Estados Unidos [15].
De outro lado, frente à alta competitividade e consequentes confrontos
diplomáticos em torno da maior abertura dos mercados agrícolas e do fim dos subsídios
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dados pelos países ricos aos seus agricultores, o rigor das regras e dos padrões de
qualidade e segurança para produtos tornou-se um fator relevante na disputa pelo
mercado internacional.
É nesse ambiente que a metrologia se impõe, tornando-se uma área de pesquisa
estratégica na medida em que, para exportar, os produtores brasileiros precisam seguir
normas de qualidade internacionais, através da certificação de seus produtos, não apenas
agrícolas, mas também de origem mineral ou industrial, por laboratórios metrológicos
de credibilidade reconhecida.
Neste contexto, o laboratório de metrologia química do Inmetro - que integra a
diretoria de metrologia científica e industrial - foi criado em 2000 e representa um setor
ainda em expansão visando à: produção de materiais de referência aplicados à
comercialização de produtos; inspeção de materiais; ou dando suporte às decisões
judiciais. A garantia e a confiabilidade dos materiais de referência produzidos ou a
serem produzidos pelo Inmetro são frutos da sua participação em programas de
comparações interlaboratoriais com outros institutos nacionais de metrologia que
constituem, assim, uma cadeia de rastreabilidade. O Inmetro e os seus laboratórios
designados,

portanto,

são

rastreados

internacionalmente,

seguem

o

Sistema

Internacional de Unidades (SI) e buscam alcançar o reconhecimento mútuo não apenas
entre os diferentes laboratórios nacionais bem como entre os sistemas metrológicos
estabelecidos.
Por estas razões serão descritos os principais conceitos metrológicos aplicados
neste trabalho.
2.2.1

Mensurando
O primeiro passo realizado em qualquer análise quantitativa é especificar o

mensurando, isto é a grandeza objeto da medição, a qual se quer especificamente medir
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[12]. A relação entre o mensurando e os parâmetros dos quais ele depende deve ser
apresentada na forma de um modelo matemático em que, muitas vezes a sua
especificação exige informações acerca de outras grandezas inter-relacionadas; por
exemplo, o conhecimento de condicionantes ambientais como temperatura, umidade e
pressão atmosférica.
2.2.2

Material de Referência Certificado (MRC)
A utilização de materiais de referência certificados (MRCs) é fundamental para

estabelecer a rastreabilidade e a comparabilidade das medições realizadas. Para isso, o
material deve vir acompanhado de certificado de análise que forneça valores de
propriedades bem estabelecidas com as incertezas e as rastreabilidades associadas
[12,16]. Estes MRCs podem ser usados, por exemplo, na calibração de um aparelho ou
na avaliação de um método de medição.
De acordo com a mais recente definição do VIM, “MRC é um material de
referência, caracterizado por um procedimento válido metrologicamente para uma ou
mais propriedades específicas, acompanhado por um certificado que estabelece o valor
das propriedades, sua incerteza associada e uma declaração de rastreabilidade
metrológica [12]”.
Quanto à seleção de um MRC, o usuário deve definir quais são as propriedades
relevantes inerentes aos procedimentos de medição, uma vez que algumas
características são fundamentais, devendo ser objeto de avaliação. Assim, deve possuir
um nível de concentração apropriado a sua utilização ou deve estar contido em uma
matriz cuja compatibilidade, em termos de forma e estado físico, esteja bem próxima
em relação àquelas amostras do material a ser analisado. A incerteza declarada no
certificado deve ser também compatível com a exatidão e a confiabilidade requeridas no
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processo. Além disso, no decorrer do experimento, é imprescindível que os parâmetros
referentes às propriedades certificadas mantenham-se estáveis.
Atualmente não existem materiais de referência para todas as análises químicas,
sendo disponíveis na maioria para as técnicas analíticas mais rotineiras. Estes materiais
de referência são muito caros, já que as etapas de produção e certificação são demoradas
e dispendiosas [17]. Poucos são produzidos no Brasil e em grande parte são produzidos
em laboratórios internacionais, como o NIST, por exemplo, e algumas instituições
européias. Para as áreas de medição de material nuclear também são muito usados
materiais de referência produzidos pelo NBL (New Brunswick Laboratory) e por
algumas instituições européias.
2.2.3

Rastreabilidade e comparabilidade metrológica
A rastreabilidade metrológica é definida como a “propriedade do resultado de

uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas,
geralmente padrões nacionais ou internacionais, por intermédio de uma cadeia contínua
de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas.” [12].
Portanto, rastreabilidade é um conceito metrológico associado à qualidade de
uma medição. A rastreabilidade sustenta todo o processo de medição, não é calculada,
mas sim estabelecida através de padrões e métodos validados, sendo uma condição
necessária, mas não suficiente para a obtenção de resultados confiáveis [18].
Para obter a comparabilidade de resultados, é essencial estabelecer o elo do
resultado final de medição a uma mesma referência estável ou a uma medição padrão.
Isto significa que os resultados devem ser rastreáveis metrologicamente à mesma
referência. O princípio da rastreabilidade está associado a uma ordem hierárquica que se
inicia no topo da cadeia, no nível dos laboratórios primários (BIPM, Institutos
Nacionais de Metrologia), passando pelos laboratórios acreditados, até alcançar o
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usuário final. Neste percurso são identificados e podem ser utilizados em calibrações os
diferentes tipos de padrão, designados pelas suas qualidades metrológicas e aplicações,
como padrão primário, padrão secundário, padrão de referência, padrão de transferência
e padrão de trabalho.
2.2.4

Avaliação da incerteza de medição
A incerteza de medição é definida como um “parâmetro, associado ao resultado

de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente
atribuídos ao mensurando a um dado nível de confiança” [12,19]. Este parâmetro pode
ser representado por um desvio padrão ou parte do intervalo que corresponde a um nível
de confiança dado. Ou seja, a incerteza de medição caracteriza a faixa de valores dentro
da qual o valor real deve se situar, com um nível de confiança especificado.
O resultado de uma medição só é completo se composto de um valor associado
ao mensurando e a incerteza inerente ao processo de medição com o nível de confiança
especificado. A apresentação de resultados desta maneira transmite uma maior
confiança na validade do resultado de uma medição, torna mais eficiente o uso de um
resultado e permite efetiva comparação entre resultados como também identificar
pontos fracos e críticos nos métodos adotados.
Aos laboratórios de calibração e ensaio cabe saber como fazer e aplicar cálculos
das incertezas de medição ou pelo menos identificar e estimar todos os componentes de
incerteza inerentes [20].
A guia ISO-GUM sugere cinco etapas para a estimativa da incerteza de medição
conforme Figura 2.1 [19].
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Processo de Estimativa da Incerteza
Etapa 1

Especificar o mensurando

Etapa 2

Identificar as fontes de incerteza

Etapa 3

Quantificar as fontes de incerteza

Etapa 4

Calcular a incerteza combinada

Etapa 5

Calcular a incerteza expandida

Figura 2.1: Processo de estimativa de incerteza

A primeira etapa consiste em definir o mensurando e os parâmetros dos quais ele
depende, conforme descrito em 2.1.1.
Na segunda etapa devem ser estimados os componentes da incerteza por uma
avaliação do Tipo A ou Tipo B. Os de Tipo A são componentes de incerteza avaliados a
partir da distribuição estatística dos valores provenientes de séries de medições e podem
ser caracterizadas por desvios padrão. Já os de Tipo B podem também ser caracterizados
por desvios padrão, estimados a partir de funções de densidade de probabilidade
baseadas na experiência ou em outras informações [12].
A terceira etapa consiste em medir ou estimar a dimensão dos componentes de
incerteza associando a cada um deles uma incerteza padrão.
Na quarta etapa, as incertezas padrão dos diversos componentes são combinadas
para gerar a incerteza padrão combinada. No caso onde as grandezas de entrada são
independentes ou não correlacionadas, a incerteza combinada é calculada de acordo
com a seguinte equação [19]:

⎡ N ∂f
⎤
2
uc ( y) = ⎢∑
⋅ u( xi )⎥
⎣ i =1 ∂xi
⎦

2

(2.1)

onde:
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uc ( y) é a incerteza padrão combinada;

∂f
é o coeficiente de sensibilidade para os componentes de entrada xi ;
∂xi
u( xi ) é a incerteza padrão dos componentes de entrada xi .
Na quinta etapa, a incerteza padrão combinada (uc) é multiplicada por um fator
de abrangência (k) de modo a garantir que certo nível de confiança seja alcançado. Na
grande maioria dos casos um nível de confiança de cerca de 95 % é utilizado, sendo
então o valor de k = 2. Pode-se também calcular o valor de k a partir do número de
graus de liberdade.
2.2.5

Programas de comparação interlaboratorial
Os Programas interlaboratoriais são mecanismos de comparação de ensaios ou

itens deste sob condições pré-determinadas, tendo como finalidade apresentar o grau de
concordância entre os resultados analíticos produzidos pelos laboratórios participantes
[21,22].
Quando o grau de concordância é alto significa que os resultados estão
concordantes em uma faixa estreita de valores ao redor do valor certificado da amostra,
porém se é baixo, os resultados são concordantes em uma faixa muito ampla de valores.
A participação em tais programas é uma ferramenta importante para os
laboratórios participantes, pois permite:
•

Identificar sua posição e avaliar sua performance perante aos demais
participantes;

•

Avaliar e monitorar continuamente o desempenho do próprio laboratório;

•

Identificar problemas e estabelecer ações corretivas quando necessário;

•

Estabelecer a efetividade e a comparabilidade de novos métodos ou de
medições;
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•

Fornecer confiança adicional aos clientes do laboratório; e

•

Atribuir valores para os materiais de referência e avaliar sua adequação aos
processos de medição.

De acordo com a norma ABNT ISO/IEC Guia 43-Parte 1, o uso de comparações
interlaboratoriais pode ser realizado para:
9 Ensaios de proficiência para determinação do desempenho de cada
laboratório participante;
9 Estabelecer a eficácia e a comparabilidade de novos métodos de ensaio
ou de medição;
9 Acompanhar métodos estabelecidos; e
9 Determinar as características de desempenho de um método.
2.2.6

Caracterização de um material de referência
A caracterização de um material de referência (MR) equivale à determinação de

um ou mais valores de propriedades físicas, químicas, biológicas ou tecnológicas
relevantes para a utilização desejada [23].
Dentre as formas de caracterização tem-se [17,24]:
a) Medições através de um único método primário de medição, preferencialmente
em duplicata, por um único laboratório;
b) Medições através de dois ou mais métodos de referência independentes em um
único laboratório;
c) Medições realizadas por uma rede de laboratórios, utilizando um ou mais métodos
de exatidão comprovada, que sejam aptos a estimar a incerteza do processo;
d) Medições envolvendo uma rede de laboratórios utilizando um método específico.
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2.2.7

Método primário
Método primário de medição (MPM), conhecido também em muitos

procedimentos como método absoluto ou direto, é um método que possui as mais
elevadas propriedades metrológicas, cuja operação pode ser totalmente descrita e
compreendida, e para o qual se estabelece uma estimativa da incerteza em termos de
unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI), nos quais os resultados são aceitos
sem referência a um padrão ou grandeza sob medição [24].
Os MPM definidos para quantidade de matéria são: gravimentria, coulometria,
titulometria (método utilizado neste trabalho), espectrometria de massas por diluição
isotópica, calorimetria e análise por ativação neutrônica.

2.3 Titulação potenciométrica do urânio
2.3.1

Química Analítica e Potenciometria
A química analítica é a ciência que trabalha com a determinação e a

identificação dos componentes de uma amostra através de duas análises distintas:
qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa permite identificar as espécies químicas,
enquanto que a quantitativa possibilita determinar as quantidades relativas de cada um
dos componentes.
A análise quantitativa permite, através dos seus métodos e técnicas, a
determinação do peso (ou da concentração) dos componentes da amostra a analisar.
Desta maneira, a análise quantitativa é considerada indispensável para o
desenvolvimento da química como um ramo da ciência [25].
A análise quantitativa possui uma variedade de métodos. Dentre esses métodos
destaca-se a potenciometria, que é normalmente empregada para a determinação de
urânio e plutônio em vários materiais do ciclo de combustíveis nucleares.
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A potenciometria é um dos métodos mais utilizados nos procedimentos de
controle analítico devido à simplicidade na operação, a compatibilidade para automação
e aos baixos custos da instrumentação envolvida.
Na potenciometria, a concentração das espécies iônicas é determinada mediante
medições de diferença de potencial entre dois eletrodos imersos na solução em estudo.
Estes dois eletrodos com distintas funções, que compõem a análise potenciométrica, são
chamados de indicador e de referência. O eletrodo indicador é aquele cujo potencial é
dependente da concentração da espécie iônica. Já o eletrodo de referência possui um
potencial constante ou mesmo que sofra pequena variação uniforme durante a titulação.
A necessidade do eletrodo de referência, além do indicador, deve-se à impossibilidade
de medir diretamente o potencial de um eletrodo isolado [26].
É importante ressaltar que a medição do potencial se determina mediante
condições reversíveis, de forma termodinâmica, e isto implica que se deve deixar o
tempo suficiente para alcançar o equilíbrio. O potencial registrado é na realidade a soma
de todos os potenciais individuais, com seu sinal correspondente, produzido pelos
eletrodos indicador e referência.
A análise potenciométrica compreende dois métodos distintos: a potenciometria
direta e a titulação potenciométrica. Porém, neste trabalho, será destacado o método de
titulação potenciométrica.
2.3.2

Titulação Potenciométrica
O processo de titulação consiste em adicionar um reagente padrão, geralmente

com o auxílio de uma bureta, à solução de um analito, o qual se quer quantificar alguma
propriedade, até que a reação entre eles seja considerada completa.
Para a determinação da concentração de uma espécie de interesse em uma
amostra, conforme realizado neste trabalho, são feitas medidas de volume,
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caracterizando assim as titulações volumétricas. Isto é, a titulação volumétrica
corresponde a um tipo de titulometria no qual o volume do reagente padrão é a
quantidade medida. Porém, esta titulometria foi realizada através do monitoramento da
variação gradual de outra grandeza, o potencial, evidenciando com isto as titulações
potenciométricas.
A primeira titulação potenciométrica foi realizada por Beherend em 1893,
titulando cloro, bromo e iodo com nitrato mercuroso. Desde essa época, têm aparecido
milhares de publicações nas quais este método é aplicado e cuja exatidão está limitada
mais pela técnica titulométrica do que pela interpretação dos valores da força
eletromotriz (f.e.m) [27].
Na titulação potenciométrica, os potenciais absolutos, ou os potenciais em
relação ao eletrodo de referência, são necessários, e as medições são realizadas no curso
da titulação com vista à localização do ponto de equivalência. A aproximação deste
ponto é evidenciada por uma súbita mudança no potencial [28].
Nas titulações de oxi-redução, no qual o potencial depende da relação das
concentrações das formas oxidadas e reduzidas dos íons presentes, o eletrodo indicador
mais usado é o de platina, que atua como eletrodo inerte, isto é, como simples condutor
elétrico [26,28].
Existem dois tipos de titulação redox para urânio. A primeira envolve uma
titulação direta do U (VI) que se reduz a U (IV) com uma solução padrão de um forte
redutor. E a segunda, que foi a realizada neste trabalho, requer uma redução preliminar
do U (VI) para U (IV) seguido de titulação para o estado (VI) com um oxidante padrão.
Métodos titulométricos para urânio que usam oxidante padrão como dicromato
de potássio são aplicados após a valência do urânio ser reduzida para IV por diversos
meios disponíveis [27].
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2.3.3

Histórico do método de titulação potenciométrica de urânio
Inicialmente, a maioria dos métodos redox para determinação titulométrica de

urânio eram não específicos e, normalmente, necessitavam de uma remoção preliminar
do nitrato. Estes métodos envolviam muitas manipulações que não são facilmente
realizadas em soluções radioativas.
Nos métodos posteriores, algumas destas desvantagens foram superadas. Dentre
estes métodos, destaca-se o de Corpel e Regnaud, que emprega o titânio (III) como
redutor. Contudo, este procedimento não é específico para urânio porque é igualmente
aplicável para a determinação de plutônio e ferro [29].
O outro método surgido foi o de Rao e Sagi que descreve a determinação do
urânio (VI) por titulação com solução padrão de ferro (II) em meio ácido. Sendo o uso
do sulfato ferroso como redutor para a determinação titulométrica de urânio em meio de
ácido fosfórico concentrado realizado desde 1960 por estes autores [30,31].
Porém, Davies e Gray descobriram em 1964 que esta titulação direta do urânio
pelo sulfato ferroso em meio ácido possuía algumas desvantagens. A principal
desvantagem encontrada estava relacionada com o comportamento extremamente lento
do sistema quando perto do ponto de equivalência. Este comportamento apresentava
dificuldades práticas devido a interferências dos nitratos presentes na solução, além da
possibilidade do Fe (II) ser oxidado pelo ar sem afetar nenhum U (IV) presente,
mascarando o resultado [32].
Métodos como os de Corpel e Regnaud e os de Rao e Sagi foram importantes
para o estudo de uma titulação mais rápida e específica de urânio realizado por Davies e
Gray.
O método de Davies e Gray possibilitou determinar urânio por titulação com um
oxidante padrão de dicromato de potássio, sem separação química, em soluções
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contendo ferro, plutônio, nitrato e muitos outros íons que interferem no método redox
convencional.
Um procedimento aplicável do método de Davies e Gray consiste na seguinte
sequência de eventos:
1. Redução de urânio (VI) para (IV) em solução de ácido fosfórico concentrado
e ácido sulfâmico através da adição do excesso de ferro (II) na forma de
sulfato ferroso.
H3PO4
U (VI) + 2Fe(II ) ⎯⎯
⎯→U (IV ) + 2Fe(III)

O meio de ácido fosfórico concentrado favorece a redução do urânio pelo ferro
através de um acréscimo na diferença de potencial padrão de redução do U+6/U+4 [30].
2. Oxidação do excesso de ferro (II) pelo ácido nítrico em presença de
molibdênio (VI) como catalisador.
VI )
2Fe(II ) + HNO3 + 2H + ⎯Mo
⎯(⎯
→2Fe(III) + HNO2 + H 2O

Estudos comprovaram a eficácia do Mo (VI) como catalisador para a oxidação
de Fe (II) por nitrato em solução concentrada de ácido fosfórico contendo ácido
sulfâmico, sem ocasionar a oxidação de U (IV) [33].
Nestas etapas o ácido sulfâmico realiza duas funções importantes no método.
Dentre elas, destaca-se a eficácia em proteger o urânio de uma possível oxidação, pois
possui potencial padrão de redução menor do que o do metal. E a remoção do ácido
nitroso formado pela interação de sulfato ferroso com o ácido nítrico adicionado
conforme a seguinte reação:

HNO2 + NH2 SO3 H ⎯
⎯→ H 2 SO4 + N2 ↑ +H 2O
3. Determinação do urânio resultante por titulação com uma solução padrão de
dicromato de potássio, após diluição da mistura em água.
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( IV )
3U (IV ) + 2Cr(VI) ⎯V⎯
⎯→3U (VI) + 2Cr(III)

O uso de dicromato de potássio como um reagente oxidante parece ter sido
primeiro proposto por Penny em 1850. Ele descobriu que este oxidante era preferível
por ser obtido com alto grau de pureza conforme requerido para um padrão primário.
Além de que este reagente sólido é estável durante estocagem e a solução aquosa
mantém o título constante durante um tempo considerável. O baixo custo e a facilidade
na preparação da solução padrão pela pesagem direta são vantagens adicionais deste
reagente [34].
O método de Davies & Gray apresentou vantagens como ótima precisão
combinada com a alta seletividade, que se tornou um grande diferencial perante aos
demais métodos de determinação titulométrica de urânio.
Ao longo dos anos, o método de Davies e Gray sofreu algumas modificações,
tanto em relação à química do procedimento quanto à qualidade e a repetitividade dos
resultados.
No procedimento modificado por Eberle e outros autores o urânio é titulado com
dicromato de potássio potenciométricamente em presença de V (IV) que auxilia na
definição do ponto de equivalência [35]. A adição do sulfato de vanadila tornou-se
fundamental para tornar mais bem definida a curva de titulação [36].
Além disso, os tempos de reação ocorridos na preparação da alíquota para
titulação e na realização da mesma tornaram-se rigorosamente controlados. Estudos
evidenciaram, por exemplo, que a quantidade de urânio determinada era menor com o
aumento do tempo da titulação após a adição de sulfato de vanadila. Como é essencial
evitar qualquer reoxidação do urânio (IV) antes da titulação, foi estabelecido um tempo
máximo de cinco minutos para a realização da titulação [36].
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Na época em que este método foi desenvolvido, a titulação do urânio era
realizada com o uso de uma bureta de vidro, usando difenilaminosulfonato de bário
como indicador. Atualmente, esta determinação é realizada através da detecção do
potencial final da titulação e não mais da mudança de coloração do indicador e é feita
com auxílio de tituladores potenciométricos automáticos.
O uso de tituladores automáticos tornou-se comum porque titulações precisas
podem ser realizadas mais rapidamente do que quando feitas manualmente.
Um dos primeiros trabalhos realizados, utilizando um titulador automático, foi
em 1914, no qual uma bureta era controlada por um dispositivo eletromagnético. Neste
trabalho o autor apresentou um titulador com detecção potenciométrica, capaz de
realizar uma titulação completa do íon dicromato com o íon ferroso. Este titulador
trabalhava pelo método de batelada, ou seja, em cada titulação determinava-se o volume
de titulante necessário para reagir com uma quantidade pré-definida do titulado [37]. Já
em 1948, houve relatos de um titulador automático, no qual a bureta era controlada por
um pistão. Este modelo é muito parecido com o que se popularizou até os dias atuais.
O sistema de titulação potenciométrica automática usada pelo laboratório, além
da bureta do instrumento, consiste de um fio de Pt-Rh (90:10) usado como eletrodo
indicador e um eletrodo de referência de sulfato mercuroso.
A associação de todas essas descobertas tornou o procedimento aplicável para
amostras contendo de 90-110 mg U/g solução, inferiores às soluções de 300 mg
U/alíquota usadas no método original de Davies e Gray. E possibilitaram a redução no
coeficiente de variação (CV) de ≤ 0,3 % para ≤ 0,1 %.
Por estas razões, o Instituto para Material de Referência e Medições (IRMM) tem
aplicado o método de Davies & Gray por muitos anos [38] principalmente com a meta
de certificação de materiais de referência ou amostras de intercomparação, mas também
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para análises de rotina. [39]. A técnica também usada pelos operadores de instalações
nucleares e para verificação de análises para fins de Salvaguardas Internacionais e
Nacionais é provavelmente o método analítico mais utilizado.
Para resultados de maior precisão, melhor que 0,1 %, foram realizadas
modificações na adição do dicromato de potássio. A distribuição do titulante passou a
ser feita primeiro pela adição da quantidade pesada de dicromato de potássio sólido e
completada com volume da solução deste reagente. A quantidade pesada deverá ser 95
% a 99 % da quantidade requerida para titular todo urânio presente na amostra. Com
esta técnica é possível obter uma precisão de ± 0,005 % a 0,01 %.
A possibilidade de um melhor desempenho foi atingida neste trabalho através do
uso de técnicas padrão de alta precisão, que envolve executar o método em base de
peso, além da semi-automatização do sistema, mantendo uma ótima repetitividade e
possibilitando uma melhor determinação da incerteza envolvida do resultado.
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3 Materiais e Métodos
3.1 Balanças
Os métodos analíticos utilizados neste trabalho para determinação de urânio
total por titulação potenciométrica em análise de U metálico, UO2 e U3O8 operam
fundamentalmente em base de peso. Sendo assim, foi de fundamental importância o uso
de pesos-padrão e balanças calibrados por laboratório acreditado e pertencente à Rede
Brasileira de Calibração (RBC).
Para as pesagens de precisão foi utilizada a balança modelo CP4202, da marca
Sartorius com resolução de 0,01 g. Enquanto que as pesagens analíticas foram
realizadas nas balanças modelo AG245, da Mettler Toledo e modelo ME-36S, da
Sartorius com resolução de 0,01 mg e 0,001 mg, respectivamente.

(b)

(a)
Figura 3.1: Balanças analíticas

a) Balança analítica de resolução 0,01 mg com a estação meteorológica e o conjunto de pesospadrão; b) Balança analítica de resolução 0,001 mg

As balanças foram mantidas em operação de acordo com um procedimento [40]
de verificação sob condições controladas de temperatura, umidade relativa do ar e
pressão atmosférica, apuradas com auxílio da Estação Meteorológica Digital (modelo
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BAR 898HG, Oregon, Scientific) também calibrada por laboratório acreditado e
pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Os dados resultantes das pesagens com pesos-padrão certificados foram
comparados a limites de controle pré-calculados para cada balança. Estes limites de
controle têm origem nas incertezas associadas aos valores esperados de leitura dos
pesos-padrão e de indicação da balança, obtidos dos certificados de calibração. [40,41]

3.2 Titulador Metrohm Titrando 836
O titulador Titrando 836 disponível pelo fabricante Metrohm-Pensalab é um
instrumento analítico controlado por um microprocessador, capaz de realizar até quatro
sistemas de adição de reagentes simultaneamente. Este instrumento é amplamente
utilizado nas titulações enzimáticas, de pH e de Karl Fischer, além das de ponto final
fixo conforme aplicadas neste trabalho.
Este titulador possui um sistema de adição que pode ser conectado diretamente
ao frasco do reagente titulante. Isto significa que este sistema não requer mais espaço do
que o ocupado pelo frasco. Além disso, é importante ressaltar que esta adição foi
desenvolvida com um sistema antibolhas, onde somente o reagente adicionado é
contabilizado. Assim, mesmo se uma bolha de ar pequena se forma, ela permanece
dentro da bureta. Esta bolha nunca é ejetada durante a titulação e portanto não causa
erros sistemáticos na quantidade de titulante dispensado.
A presença de um microprocessador que atua como unidade lógica (chip)
permite a leitura de todos os dados importantes relativos ao titulante como o nome do
reagente e concentração, aos eletrodos como limite de detecção de potencial como
também, dentre outros, a velocidade de agitação da solução a ser titulada. Deste modo,
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foi possível armazenar informações úteis a respeito da titulação de alta precisão
realizada com facilidade.
A armazenagem destas informações foi facilmente introduzida através de uma
tela de cristal líquido sensível ao toque (touch control), onde também foi possível
controlar toda a operação do titulador com o mínimo de contato entre o usuário e a
solução titulante.

Bureta de 20 mL

Sistema de
adição
Eletrodos

Sistema de
homogeneização
(agitação)

Tela de cristal
líquido

Figura 3.2: Titulador Metrohm Titrando 836

Ao final de cada titulação foi possível observar todos os dados na tela de cristal
líquido como o volume de titulante gasto, o potencial final registrado e a curva de
titulação.
A vantagem de utilizar este equipamento está ligada à possibilidade de aplicar
um método de titulação clássico de forma automatizada, com economia de tempo e
espaço associado aos padrões de exigência em termos de confiabilidade. Porém, a
importância deste titulador para o método de titulação de alta precisão foi além destas
vantagens e residiu principalmente na capacidade do equipamento de adicionar um
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incremento (resolução da bureta) de 2 μL de solução titulante. Com este aumento da
resolução em termos de volume, perante aos tituladores usados anteriormente pelo
laboratório, foi possível realizar uma análise de urânio total com melhor repetitividade.

3.3 Eletrodos
No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados dois tipos de sistemas
eletródicos constituído de um eletrodo indicador e outro de referência. São eles:
eletrodos de Pt e Calomelano e o outro de Pt:Rh associado ao de sulfato mercuroso
(Hg/HgSO4). Porém, devido a experiências e outras referências optou-se pelo sistema
constituído de Pt:Rh e sulfato mercuroso (Hg/HgSO4) para a realização do método de
titulação de alta precisão.

(a)

(b)
Figura 3.3: Eletrodos.

(a) Eletrodo combinado de vidro Hg/HgSO4; (b) Eletrodo de Pt:Rh

O desempenho da platina como eletrodo indicador é muito questionado devido à
formação de óxidos quando o processo se dá em meio ácido [42,43]. O que pode ocorrer
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são reações químicas e eletroquímicas na superfície da platina que, assim, está longe de
ser inerte [44,45].
Como camadas de óxido, aparentemente, não são formadas em material à base
de ródio mergulhado em solução ácida, embora possam ocorrer em solução alcalina, é
recomendável o uso de eletrodos de liga de Pt-Rh para titulação potenciométrica
[46,47,48].
Por consequência, o titulador foi equipado com um eletrodo indicador
constituído por uma liga de platina com 10% de ródio. Este tipo de eletrodo não
necessitou de tratamentos especiais e não apresentou envenenamento por óxidos
conforme experiências do laboratório. Associado a este, o eletrodo de sulfato mercuroso
foi utilizado como referência para a determinação do ponto de equivalência durante as
titulações. Este tem sido preferido ao eletrodo de calomelano devido à interferência do
cloreto [49].

3.4 Reagentes e Soluções Analíticas
Para a realização dos métodos aplicados neste trabalho foi necessário utilizar
diversos reagentes químicos como também preparar algumas soluções a partir destes.
Nos experimentos aqui desenvolvidos foram utilizados reagentes de grau
analítico e as soluções foram preparadas com água purificada através de um sistema de
osmose reversa (modelo RO 0420, Permution) [50].
3.4.1

Ácido ortofosfórico 85%
Para o lote de ácido fosfórico (H3PO4) foi realizado um teste de qualidade. Este

teste consistiu em adicionar ao frasco de 1 L de ácido fosfórico cerca de 0,2 mL da
solução de dicromato de potássio a 6%. Em seguida, o frasco foi agitado manualmente
para homogeneizar a solução.
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Após um período de 2 a 3 dias, foi retirado deste frasco cerca de 40 mL do ácido
fosfórico e observada sua coloração. Como a solução permaneceu incolor ou com uma
coloração castanho-clara durante um período de 24 h, este lote foi aceito e utilizado nas
análises [4].
3.4.2

Solução de sulfato ferroso 1 M
Para preparar cerca de 250 mL de solução de sulfato ferroso 1,0 M, foi colocado

aproximadamente 100 mL de água purificada em um becher. Em seguida, adicionou-se
lentamente 25 mL de ácido sulfúrico concentrado P.A.
Enquanto isso foi realizada a pesagem de (70,00 ± 0,10) g de sulfato ferroso
heptahidratado (FeSO4.7H2O), em balança de precisão, o qual foi transferido
quantitativamente para o becher que ficou sob agitação e aquecimento constante a 60
ºC.
Com a constatação da dissolução total do sólido adicionado, foi realizada a
transferência quantitativa da solução resultante para um balão volumétrico de 250 mL.
Após a solução atingir a temperatura ambiente, o balão foi aferido com água purificada
até a altura do menisco.
Esta solução oxida-se facilmente em contato com o ar úmido formando uma
solução de sulfato férrico de coloração marrom-amarelada. A experiência e o
conhecimento de sua oxidação demonstraram que esta solução de sulfato ferroso deve
ser utilizada em um prazo máximo de 7 dias.
3.4.3

Solução de ácido sulfâmico 1,5 M
Para preparar cerca de 250 mL de solução de ácido sulfâmico 1,5 M foi colocado

aproximadamente 150 mL de água purificada em um becher sob agitação constante e
aquecimento a 60 ºC.
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Do mesmo modo, foi realizada a pesagem de (37,50 ± 0,10) g de ácido
sulfâmico, em balança de precisão, o qual foi transferido quantitativamente para o
becher ainda sob agitação e aquecimento.
Uma vez assegurada a dissolução total do sólido adicionado, foi realizada a
transferência quantitativa da solução resultante para um balão volumétrico de 250 mL.
Após a solução alcançar a temperatura ambiente, o balão foi aferido com água
purificada até a altura do menisco.
3.4.4

Solução oxidante
Para preparar cerca de 500 mL de solução oxidante foi realizada a pesagem de

(2,00 ± 0,05) g de molibdato de amônio em um becher com o auxilio de uma balança de
precisão. Em seguida foi adicionado aproximadamente 100 mL de água purificada em
um becher sob agitação constante.
Ao ser constatada a dissolução total do sólido, foi realizada a transferência
quantitativa da solução resultante para um balão volumétrico de 500 mL.
Com o auxílio de provetas, foi adicionado a este balão 50 mL da solução de
ácido sulfâmico 1,5 M, preparada conforme descrito no item 3.4.3, como também 250
mL de ácido nítrico P.A. Após a solução atingir a temperatura ambiente, o balão foi
aferido com água purificada até a altura do menisco.
Esta solução foi colocada em um frasco âmbar de 1 L para evitar a oxidação da
solução, principalmente devido à presença de ácido sulfâmico.
3.4.5

Solução de ácido sulfúrico
Também foram utilizadas nos métodos de Davies & Gray/NBL e de Titulação de

Alta Precisão/NBL soluções de ácido sulfúrico nas respectivas concentrações de 1,0 M
e 9,0 M. A adição do ácido sulfúrico antes da realização da titulação tem como
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finalidade propiciar um meio eletródico para a reação de oxi-redução entre o dicromato
de potássio e o urânio.
Para preparar cerca de 2 L de solução de ácido sulfúrico tanto 1,0 M quanto 9,0
M foi colocado aproximadamente 900 mL de água purificada em um balão volumétrico.
Sendo que, inicialmente, para a concentração de 1,0 M foi adicionado ao balão cerca de
110 mL de ácido sulfúrico concentrado, enquanto que para a solução de 9,0 M foi
colocado apenas 1 L do ácido conforme cálculo estequiométrico adequado.
Igualmente, após a solução atingir a temperatura ambiente, o balão foi aferido
com água purificada até a altura do menisco.
3.4.6

Solução redutora
A solução redutora preparada somente para o método de Davies & Gray/NBL

nada mais é do que a mistura quantitativa de duas soluções, uma de sulfato ferroso e
outra de ácido sulfâmico.
Como já descrito neste trabalho, a função da solução de sulfato ferroso é reduzir
o urânio (nox +6 para +4), enquanto que a de ácido sulfâmico é de evitar que ocorra a
reoxidação deste elemento pelo ar.
Ao utilizar a solução redutora têm-se estas finalidades atendidas, porém a adição
da solução de sulfato ferroso após a de ácido sulfâmico não altera o mesmo propósito
que é o de reduzir o urânio com proteção.
Para preparar a solução redutora foram adicionados volumes iguais de 50 mL de
sulfato ferroso 1,0 M e de ácido sulfâmico 1,5 M, preparados conforme etapas
anteriores, ao becher. As quantidades adicionadas dependem do número de alíquotas a
serem tituladas, sendo que cada uma consome cerca de 10 mL desta solução.
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A preparação da solução redutora foi feita imediatamente antes da realização das
titulações. Depois de concluída todas as titulações, eventuais sobras desta solução foram
descartadas.
3.4.7

Solução de ácido nítrico 8,0 M
Para preparar cerca de 1 L de solução de ácido nítrico 8,0 M foi colocado

aproximadamente 400 mL de água purificada em um balão volumétrico. Em seguida foi
adicionado ao balão cerca de 500 mL de ácido nítrico concentrado.
Após a solução atingir a temperatura ambiente, o balão foi aferido com água
purificada até a altura do menisco.
3.4.8

Solução de dicromato de potássio 6 % e 2 %
Neste trabalho foram utilizadas soluções de dicromato de potássio nas

concentrações de 6 % e 2 %.
Para preparar cerca de 100 mL de solução de dicromato de potássio, tanto 6 %
quanto 2 %, colocou-se aproximadamente 70 mL de água purificada em um balão
volumétrico. Sendo que, de início, para a concentração de 6 % foi adicionado ao balão
cerca de 6 g de dicromato de potássio, enquanto que para a concentração de 2 % foi
colocado apenas 2 g do reagente.
Após a solução atingir a temperatura ambiente, o balão foi aferido com água
purificada até a altura do menisco.

3.5 Solução padrão primário de dicromato de potássio
Na aplicação dos métodos de Davies & Gray/NBL e de Titulação de Alta
Precisão/NBL são utilizadas as soluções padrão de dicromato de potássio, nas
respectivas concentrações 0,05 N (0,00833 M) e 0,01 N (0,00167 M), preparadas a
partir do Material de Referência Certificado (NIST SRM 136e).
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As etapas de preparação da solução padrão de dicromato de potássio são as
mesmas para ambas as concentrações, exceto quando se tratou da quantidade de
dicromato a ser pesada. Assim, em um cadinho previamente pesado foi adicionado
(4,9200 ± 0,0005) g de dicromato de potássio, para o preparo da solução padrão 0,05 N,
e adicionado(1,0000 ± 0,0005) g para a outra concentração. Em seguida, o cadinho foi
levado

à

estufa

(modelo

400/2ND-300,

Nova

Ética),

permanecendo

por

aproximadamente 3 horas à temperatura de cerca de 110˚C para a secagem.
Após a secagem, foi determinado o peso bruto do cadinho contendo o dicromato
de potássio para, em seguida, transferi-lo para um balão volumétrico de 2 L previamente
pesado. Para a determinação diferencial da quantidade de dicromato de potássio
transferida, o cadinho foi pesado após ter sido transferido. Todas as pesagens referentes
ao cadinho foram realizadas em balança analítica.
Ao balão volumétrico foi adicionado cerca de 200 mL de água purificada,
mantendo-se a agitação manual até total dissolução. Após a solução atingir a
temperatura ambiente, o balão foi aferido com água purificada até a altura do menisco.
Em seguida, a solução foi homogeneizada, evitando-se o contato da mesma com a
tampa para evitar possíveis variações na concentração. Com todas estas etapas
realizadas, o peso bruto do balão volumétrico foi determinado em balança de precisão.
Os cálculos do título para a solução padrão de dicromato de potássio 0,01 N
diferem um pouco da outra solução de concentração 0,05 N.
Sendo assim, o título da solução padrão de dicromato de potássio 0,01 N, usada
no método de titulação potenciométrica de alta precisão, foi calculado através da
fórmula:

fd =

(1 − ρar / ρ pesos )
w
× PD ×
W
(1 − ρar / ρ D )

(3.1)

onde:
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fd é o título da solução padrão de dicromato de potássio (g K2Cr2O7 / g solução);
w é o peso líquido de K2Cr2O7 sólido, obtido pela diferença entre os pesos brutos
(cadinho + dicromato) antes e depois da transferência para o balão volumétrico (g);
W é o peso líquido da solução padrão de K2Cr2O7, obtido pela diferença entre o
peso bruto (balão + solução) e a tara do balão (g);
PD é a pureza química do dicromato de potássio (%p/p);
ρar é o peso específico do ar (g/cm3);
ρpesos é o peso específico dos pesos da balança (g/cm3); e
ρD é o peso específico do dicromato de potássio (g/cm3).
Os valores de pureza e peso específico do dicromato de potássio foram retirados
do respectivo certificado disposto no ANEXO 1.
O termo (1 − ρ ar / ρ pesos ) /(1 − ρ ar / ρ D ) é comumente chamado de “Fator de

Correção de Empuxo para a pesagem do dicromato (ED)”. Sendo que, para o peso
específico dos pesos da balança, adotou-se o valor de 8 g/cm3. Entretanto, o peso
específico do ar foi obtido através da equação recomendada pelo Comitê International
des Poids et Mesures (CIPM), conforme a seguir [51,52].

ρ ar =

[(0,348444 × P) − H × (0,00252 × T − 0,020582)]
T + 273,15

(3.2)

onde:

ρar é o peso específico do ar (g/cm3);
P é a pressão barométrica (mbar);
H é a umidade relativa do ar (%); e
T é a temperatura do ar (ºC).

Considerando valores típicos de temperatura (21 OC), umidade do ar (65 %) e
pressão atmosférica (1015 mbar), o peso específico do ar é igual a 1,1952 g/cm3.
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Porém, para determinar o título da solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N, usada no
método Davies & Gray/NBL, foi incluída na equação 3.1 a equivalência entre o U e o
K2Cr2O7 , conforme a equação a seguir [53].

Td = 1000× f d ×

3 × PAU
PMd

(3.3)

onde:
Td é o título da solução padrão de dicromato de potássio de concentração 0,05 N (mg de

U natural / g solução), considerando a equivalência entre o urânio e K2Cr2O7;
fd é o título da solução padrão de dicromato de potássio, sem considerar a equivalência

entre o urânio e K2Cr2O7; (g K2Cr2O7 / g solução);
PAU é o peso atômico do urânio natural (g) = (238,02891 ± 0,00003) g; e
PMd é o peso molecular do dicromato de potássio (g) = (294,1846 ± 0,0002) g .

Os valores de peso molecular do dicromato de potássio e peso atômico do urânio
foram retirados da tabela de massas atômicas estimada pela IUPAC [9]. Estes mesmos
valores podem também ser encontrados nos respectivos certificados (ANEXOS 1 e 2).
A multiplicação pelo valor de 1000 foi realizada somente para fins de ajuste de
unidades.
A expressão da incerteza do título da solução padrão de dicromato de potássio
0,05 N (D&G) foi obtida através da seguinte equação:
2

u TD

2

⎛ ∂T
⎛ ∂T ⎞
⎛ ∂T ⎞
= ⎜ D ⎟ u w2 + ⎜ D ⎟ uW2 + ⎜⎜ D
⎝ ∂w ⎠
⎝ ∂W ⎠
⎝ ∂PD

2

⎞ 2 ⎛ ∂TD
⎟⎟ u PD + ⎜⎜
⎠
⎝ ∂E D

2

⎞ 2
⎟⎟ u ED
⎠

(3.4)

Na equação 3.4 foi considerado que não existem correlações entre as grandezas
de entrada.
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As incertezas relativas ao PAU (peso atômico do urânio natural) e PMd (peso
molecular do dicromato de potássio) são consideradas insignificantes (da ordem de 10-5)
para o método de Titulação de Davies & Gray.
E as incertezas padrão são:
a) Incerteza padrão da massa de dicromato de potássio sólido (w), obtida com base nas
incertezas dos pesos brutos antes e depois da transferência. Estas últimas são obtidas
no certificado de calibração da balança utilizada, para as faixas de peso
correspondentes

u w = u w2 antes + u w2 depois

( 3 . 5)

b) Incerteza padrão da massa de solução de dicromato de potássio 0,05 N (W), obtida
com base nas incertezas do peso bruto do balão e de sua tara. Estas também obtidas
no certificado de calibração da balança utilizada, para as faixas de peso
correspondentes

uW = uW2 bruto + uW2 tara

(3.6)

c) Incerteza padrão da pureza do dicromato de potássio padrão (PD) proveniente do
certificado do material de referência NIST SRM 136e
d) Incerteza padrão do fator de empuxo de pesagem do dicromato de potássio sólido
(ED)
Considerando valores típicos de temperatura (21 OC), umidade do ar (65 %) e
pressão atmosférica (1015 mbar), o valor deste fator de empuxo e a incerteza associada
foram calculados conforme planilha Kragten disposta no ANEXO 3.
Os certificados de calibração das balanças apresentavam valores de incerteza
expandida (ANEXOS 4 e 5). Neste caso, a incerteza padrão de cada pesagem foi
calculada dividindo-se a incerteza expandida pelo respectivo fator de abrangência (k).
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O cálculo da incerteza do título da solução padrão de dicromato de potássio 0,01
N foi considerado no item 3.10 com as demais contribuições de incerteza do método de
titulação de alta precisão.

3.6 Solução padrão de urânio de concentração 100 mg/mL
As alíquotas de solução padrão de urânio foram analisadas para avaliar a
performance do sistema de titulação.
Neste trabalho estas soluções padrão foram analisadas no titulador Metrohm
Titrando 836, conforme descrito no método de Davies & Gray/ NBL [1]. Para a
preparação da solução padrão de urânio foi utilizado o material de referência certificado
de urânio metálico (NBL CRM 112A).
A preparação envolveu as seguintes etapas: pré-tratamento do urânio metálico,
dissolução e ajuste da solução padrão, cálculo do título, tomada de alíquotas, tratamento
e titulação. As etapas de tomada de alíquotas, tratamento e titulação seguiram o mesmo
procedimento para àquelas realizadas com as amostras descritas no item 3.8. As demais
etapas desta preparação serão descritas a seguir.
3.6.1

Pré-tratamento do urânio metálico

Na preparação das soluções padrão, adotou-se o método de pesagem diferencial,
em que para tal foram colocados cerca de 4 g de urânio metálico em um becher de 100
mL. Em seguida, foram adicionados 3 mL de HNO3 concentrado na proporção de 1:1
para cada grama de amostra.
O pré-tratamento ocorreu sob chapa de aquecimento (modelo 510, Fisatom)
ajustada em 100˚C até que a superfície do urânio metálico apresentasse coloração
amarela brilhante, uniformemente distribuída no material. Após, o material foi rinsado
repetidamente com água purificada e acetona P.A.
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A secagem do material foi realizada em dessecador associado com bomba de
vácuo (modelo CAL, Fanem) por 1 h. Logo depois foi realizada a pesagem diferencial
do material, tomando-se o peso bruto e o becher no qual foi colocado o padrão
devidamente seco.
3.6.2

Dissolução e ajuste das soluções padrão de urânio

Para a dissolução do urânio metálico foi adicionado 3 mL de HNO3 concentrado
(65%) para cada grama de amostra colocada em um erlenmeyer de 250 mL. Entretanto,
para evitar a perda do material, foi acoplado ao erlenmeyer um mini-condensador.
A dissolução completa ocorreu durante 3 horas sob chapa de aquecimento
(modelo 510, Fisatom) ajustada em 100˚C.
O peso da solução padrão (em nível mínimo, ideal e máximo) foi ajustado, de
acordo com o método, de tal forma que a concentração da solução fosse igual a (100 ±
10) miligramas de urânio por mililitro de solução. A faixa de peso da solução foi
determinada, previamente, através da seguinte fórmula:

WA =

wU
× PU × ϕ × 1000
A

(3.7)

onde:
WA são os valores da faixa de peso (mínimo, ideal e máximo) do ajuste da solução

de urânio (g);
wU é o peso líquido de padrão dissolvido (g);
PU é a pureza química do padrão de urânio (%p/p);
A é a concentração da solução padrão (mg/g)

ϕ é a densidade aproximada da solução para as faixas do ajuste da concentração e
temperatura ambiente (20 a 21)˚C. A densidade nestas condições tem o valor
constante de 1,13 g/mL.
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O valor de pureza química do urânio foi obtido do certificado do material de
referência (CRM 112A). Já na concentração da solução padrão (A) foram utilizados os
valores de 90, 100 e 110 mg/g para limite mínimo, ideal e máximo, respectivamente.
Não foi necessário realizar nenhum ajuste, pois a massa da solução encontravase na faixa recomendada pelo método Davies & Gray.
3.6.3

Cálculo do título da solução padrão

O título da solução padrão de urânio (TU), expresso em mgU/gsol, foi calculado
através da seguinte equação:

TU = 1000 ×

(1 − ρ ar / ρ pesos )
wU
× PU ×
WU
(1 − ρ ar / ρ U )

(3.8)

onde
TU é o título da solução padrão de urânio (mgU/gsol);
wU é o peso líquido do padrão de urânio (g);
WU é o peso líquido da solução padrão de urânio (g);
PU é a pureza química do padrão de urânio (% p/p);

ρ ar é o peso específico do ar (g/cm3);
ρ pesos é o peso específico das massas da balança (g/cm3);
ρ U é o peso específico do padrão de urânio (g/cm3);
Deve-se levar em conta que a multiplicação pelo valor de 1000 foi realizada
apenas para fins de ajuste de unidades.
Adotou-se aqui o valor de 8 g/cm3 para o peso específico das massas da balança.
Para o peso específico do padrão de urânio foi usado o valor de 19,05 g/cm3 [54].
O Termo (1 − ρ ar / ρ pesos ) /(1 − ρ ar / ρU ) é denominado “Fator de Correção de

Empuxo para a pesagem do padrão de urânio” (EU). Considerando os valores típicos de
temperatura (21 OC), umidade do ar (65 %) e pressão atmosférica (1015 mbar), este
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fator tem valor constante de 0,9999133 para o padrão de urânio metálico CRM 112-A.
Sendo que o peso específico do ar foi obtido através da equação recomendada pelo
CIPM, conforme a equação 3.2 [51,52].
A expressão da incerteza do título da solução padrão de urânio foi obtida através
da seguinte equação:
2

2

2

2

⎛ ∂T ⎞
⎛ ∂TU ⎞ 2
⎛
⎞
⎛ ⎞
⎟ uW + ⎜ ∂TU ⎟ uW2 + ⎜ ∂TU ⎟ uP2
uTU = ⎜ U ⎟ uw2U,bruto + ⎜
Ubruto
U
,
tara
⎜ ∂P ⎟ U
⎜ ∂W
⎟
⎜ ∂W ⎟
⎜ ∂wU, ⎟
⎝ U⎠
⎝ U,bruto⎠
⎝ U,tara ⎠
⎝ bruto⎠

2

⎛ ∂T ⎞
+ ⎜⎜ U ⎟⎟ uE2U
⎝ ∂EU ⎠
(3.9)

onde
w U, bruto é o peso bruto do erlenmeyer contendo padrão de urânio sólido;
W U, bruto é o peso bruto do erlenmeyer contendo solução padrão de urânio; e
W U, tara é a tara do erlenmeyer.

A equação 3.9 não foi deduzida em função dos pesos líquidos de padrão de
urânio sólido e solução padrão de urânio porque estas grandezas são interdependentes
da tara do erlenmeyer (a mesma tara vale para ambas). Portanto, esta equação foi
desenvolvida em função dos respectivos pesos brutos e da tara citada de modo que a
interdependência das grandezas fosse eliminada. Além disso, foi considerado que nesta
equação não existem correlações entre as grandezas de entrada.
E as incertezas padrão são:
a) Incerteza padrão do peso bruto do erlenmeyer (wU,bruto) contendo padrão de urânio
sólido, obtida do certificado de calibração da balança, na faixa de peso
correspondente;
b) Incerteza padrão do peso bruto do erlenmeyer (WU,bruto) contendo solução padrão de
urânio, obtida do certificado de calibração da balança, na faixa de peso
correspondente;
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c) Incerteza padrão da tara do erlenmeyer (WU,tara), obtida do certificado de calibração
da balança utilizada, na faixa de peso correspondente;
d) Incerteza padrão da pureza do padrão de urânio (PU), proveniente do certificado do
material de referência NBL CRM 112A;
e) Incerteza padrão do fator de empuxo de pesagem do padrão de urânio (EU).
Considerando valores típicos de temperatura (21 OC), umidade do ar (65 %) e
pressão atmosférica (1015 mbar), o valor deste fator de empuxo e a incerteza associada
foram calculados conforme planilha Kragten disposta no ANEXO 6.
Os certificados de calibração de balanças apresentavam valores de incerteza
expandida. Neste caso, a incerteza padrão de cada pesagem foi calculada dividindo-se a
incerteza expandida pelo respectivo fator de abrangência (k).

3.7 Calibração da Bureta
Esta etapa consiste em descrever os processos de calibração das buretas
automáticas do titulador potenciométrico utilizado para a determinação de urânio.
A calibração foi realizada nas buretas de 20 mL e 10 mL quando realizados os
métodos Davies e Gray/NBL e de titulação de alta precisão respectivamente.
Para a calibração foram utilizados balões volumétricos de 25 mL conforme
Figura 3.4.

Figura 3.4: Balões Volumétricos de 25 mL utilizados na calibração da bureta.
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Durante o processo de calibração foram realizadas as pesagens, em balança
analítica, dos balões antes e depois da adição de um volume conhecido da solução
padrão de dicromato de potássio. Contudo, para a realização do método Davies &
Gray/NBL, foram adicionados 20 mL da solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N em cada
frasco, enquanto que para o método de titulação de alta precisão foram acrescentados
apenas 5 mL de solução padrão de K2Cr2O7 0,01 N. É importante ressaltar que as
soluções padrão empregadas na calibração foram as mesmas utilizadas nas respectivas
titulações.

Figura 3.5: Representação da coleta de dicromato de potássio na ponta do tubo de liberação do
titulador.

As buretas foram calibradas em base de peso para converter o volume, em mL, de
solução padrão de dicromato de potássio em massa (g) de titulante.
O fator de calibração da bureta (fb) foi definido pela média da razão entre o peso líquido
da solução padrão de dicromato de cada frasco e o volume acrescido de 20 mL ou 5 mL.
Os cálculos foram realizados conforme equação a seguir:
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fb =

Bi − Ti
V fixo

(3.10)

onde:
fb: é o fator de calibração da bureta (g/mL);
Bi: é o peso bruto (balão volumétrico + solução padrão K2Cr2O7) em gramas;
Ti: é a tara do balão volumétrico (g);
Vfixo: é o volume ajustado de 20 mL ou 5 mL, conforme método.

O coeficiente de variação das medidas é um indicador de repetitividade da bureta
e, portanto constitui um indicador de qualidade da calibração. Este deverá ser sempre
menor ou igual a 0,022 % conforme estabelecido na literatura [1, 53].
A incerteza do fator da bureta é do tipo A e foi obtida a partir do desvio padrão
da média das seis pesagens realizadas. As outras principais fontes de incertezas
inerentes ao processo de volumetria tais como: posicionamento do menisco; dilatação
volumétrica; interpolação de dados experimentais e volume medido pela bureta não
serão consideradas quando se realiza a conversão de volume para base de massa.

3.8 Método Davies & Gray/ NBL
O método Davies & Gray modificado pelo New Brunswick Laboratory (NBL) é
aplicado no Safeguards Analytical Laboratory (SAL) da International Atomic Energy
Agency (IAEA) para a titulação de urânio desde 1973 [53]. No Laboratório de
Salvaguardas (LASAL) o mesmo foi implementado em 1984 e tem sido amplamente
empregado desde então para determinar urânio total por titulação potenciométrica com
exatidão e repetitividade em torno de 0,1%.
O método foi adotado neste trabalho para avaliar o desempenho do titulador
Metrohm Titrando 836. A realização do método procedeu-se nas seguintes etapas:
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dissolução da amostra, ajuste da concentração da solução de urânio, tomada de
alíquotas, tratamento e titulação de alíquotas.
Paralelamente à análise da amostra, foram preparadas não somente as soluções
padrão de dicromato de potássio e de urânio como também foi realizada a calibração da
bureta do titulador, como pode ser observado no esquema a seguir.

Figura 3.6: Esquema de rotina para execução do Método Davies & Gray/NBL

3.8.1

Dissolução da amostra

Para a dissolução da amostra foram pesadas por diferença cerca de 1 g de UO2,
na forma de pastilha, em um erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, foram adicionados 3
mL de HNO3 concentrado (65%) para cada grama de amostra. Novamente, para reduzir
a perda do material, foi acoplado ao erlenmeyer um mini-condensador.
A dissolução ocorreu sob chapa de aquecimento (modelo 510, Fisatom) ajustada
em 100˚C e se completou em 3 horas.
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As mesmas etapas foram realizadas com o padrão de urânio previamente tratado,
conforme descrito em 3.7.
3.8.2

Ajuste da concentração

Quando se fizer necessário, a concentração da solução de urânio deve ser
ajustada entre 90 mg a 125 mg de urânio por mililitro de solução, de acordo com o
previsto no método. A faixa ótima de peso da solução foi determinada, previamente,
através da seguinte fórmula:

Wsol.U =

Wa × Fw × ϕ
100

(3.11)

onde:
Wsol.U é o peso da solução de amostra de urânio (g);
Wa é o peso da amostra de urânio dissolvida (mg);
Fw é o fator de conversão de peso de um composto em urânio natural, apresentado

na tabela 3.1
ϕ é a densidade da solução, após ajuste, para temperatura ambiente de 20˚C até
22˚C. Esta densidade nestas condições tem o valor constante de 1,13 g/mL.
O valor apresentado no denominador representa a concentração ótima da solução
de urânio considerada, que foi de 100 mg de urânio por mililitro de solução.
Tabela 3.1: Fatores de conversão para compostos de urânio
Composto de Urânio

Peso Molecular

Fator de Conversão de Peso de
um Composto em urânio natural

U metálico

238,0289

1,0000

UO2 (dióxido de urânio)

270,02771

0,8815

U3O8 (octóxido de tri-urânio)

842,08193

0,8480
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O peso bruto da solução de urânio passou então a ser determinado pela soma do
valor referente à tara do erlenmeyer, no qual foi realizado a dissolução da amostra, com
o valor de Wsol.U obtido através da equação 3.11
Com a determinação do peso bruto ideal, foi necessário diluir a solução por
adição de água purificada. A adição foi realizada no mesmo erlenmeyer onde a amostra
foi dissolvida; foi considerado que 1 mL de solução corresponderia a 1 g.
3.8.3

Tomada de alíquota

Para tomada de alíquota, o peso bruto da solução amostra pré-ajustado foi
primeiramente determinado em balança analítica. Posteriormente, com o auxílio de
micropipeta e ponteiras reutilizáveis, foram distribuídas alíquotas de 1000 μL da
solução e transferidas para um becher de 250 mL. Logo em seguida, foi determinado o
peso bruto do erlenmeyer após a retirada da alíquota.
Esta distribuição foi repetida até o esgotamento do conteúdo do erlenmeyer,
sendo que para cada 1 g de amostra foram preparadas aproximadamente 10 alíquotas.
3.8.4

Tratamento de alíquotas

O tratamento de alíquotas foi realizado em capela e tem por objetivo eliminar
interferência de materiais orgânicos, de ácido nítrico e de haletos.
Com o auxílio de micropipeta e ponteiras reutilizáveis, para cada alíquota foram
adicionados, aproximadamente, 1 mL de H2SO4 1:1. Em seguida, as alíquotas foram
colocadas sob chapa térmica à temperatura de 100˚C. A evaporação ocorreu até a total
liberação de fumaças brancas, em que se pôde observar um aspecto xaroposo da
solução.
3.8.5

Titulação de alíquotas

Esta etapa dividiu-se em duas partes, a saber: a adição de reagentes, seguida da
titulação potenciométrica de Davies & Gray/NBL propriamente dita.
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3.8.5.1 Adição de reagentes

A adição de reagentes decorreu sem interrupção e foi composta pelas etapas
sequenciais de redução do urânio presente na alíquota, reoxidação do ferro adicionado e
diluição da solução.
Deve-se destacar que nenhum destes reagentes necessita ser medido com
exatidão. O importante é que as quantidades mínimas devam ser adicionadas, mesmo
tendo-se em conta que porções de reagente com valores um pouco acima do requerido
não afetam o processo de titulação.
3.8.5.2 Redução do urânio presente na alíquota

Nesta primeira etapa da adição de reagentes foi realizada a redução do urânio de
número de oxidação +6, sua forma mais estável, para +4. Para isto adicionou-se 10 mL
de água purificada, procurando lavar as paredes do becher para garantir que qualquer
resíduo do material tenha sido carreado para o fundo. Em seguida, foram adicionados 40
mL de H3PO4 concentrado, também através da lavagem das paredes do recipiente e bem
no centro da solução 10 mL de reagente redutor, previamente preparado. Após cada
adição de reagente, as alíquotas foram levadas a agitação com o auxílio de um agitador
magnético e barra magnética. Sendo que, após a adição do reagente redutor, esta
agitação foi bem enérgica durante 15 segundos seguidos de uma espera, sem agitação,
de 45 segundos para iniciar a reoxidação.
3.8.5.3 Reoxidação do ferro e diluição da solução

Devido ao excesso de ferro presente no reagente redutor, foi realizada esta etapa,
onde se tornou possível, com a reoxidação, garantir que todo o ferro presente na
alíquota se encontrasse na forma +3 (número de oxidação).
Utilizando um frasco Dispensette com volume de adição pré-fixado em 10 mL,
foi adicionada a solução de reagente oxidante, previamente preparada, lavando as
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paredes internas do becher contendo a alíquota. Em seguida, a solução foi levada à
agitação até que a coloração marrom escura, obtida após a adição do reagente oxidante,
desapareça. Esta coloração desapareceu num intervalo de tempo de 20 a 30 segundos.
Ao final deste intervalo de tempo retomou-se a agitação por mais 15 segundos.
Após este tempo pré-estabelecido, a agitação foi interrompida e observou-se um
tempo de espera de 2 min e 45 s com a solução em repouso.
Imediatamente após esta espera foi adicionado à alíquota aproximadamente 100
mL de H2SO4 1M e cerca de 130 mg (± 10 mg) de sulfato de vanadila na forma sólida.
3.8.5.4 Titulação potenciométrica de Davies & Gray/NBL

No início da titulação de uma alíquota de uma amostra foi realizada uma préadição do titulante (solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N) de modo que esta etapa não
ultrapasse o tempo máximo de 5 min. Este é o tempo recomendado entre a diluição com
a solução de H2SO4 1M e o ponto final da titulação, suficiente para não afetar a
estabilidade do U (IV). [55]
Antes de realizar a etapa de adição de reagentes, todos os parâmetros do
titulante, como nome, concentração (expressa em normalidade), volume de pré-adição
do titulante (que por experiência do laboratório é adotado em 60 % do volume que
teoricamente seria gasto na titulação) e potencial final de 130 mV, foram inseridos na
memória do titulador.
Alimentado por estes parâmetros, o equipamento realiza a titulação de forma
automática e, ao final desta, é apresentado na tela do visor digital um relatório que
contém o volume equivalente do titulante adicionado, o qual será utilizado para fins de
cálculo da concentração de urânio na amostra.
Os resultados de concentração percentual de urânio, expressos em peso por peso
(p/p), em cada alíquota são obtidos de acordo com a seguinte forma:
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U DG =

Vi × f b ×TD
×100
TA × malíq

(3.12)

onde:
UDG: é a concentração percentual de urânio de cada alíquota, expressa em peso por

peso (p/p), determinada através do uso do método Davies & Gray/NBL;
Vi: é o volume de titulante (solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N) adicionado a

amostra (mL);
fb: é o fator de calibração da bureta (g/mL);
TD: é a concentração (título) da solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N

(mgUnatural/gsolução);
TA: é o título da solução amostra, expresso pela razão entre o peso da amostra e o

peso da solução (mg/g); e
malíq: é a massa de alíquota retirada da solução (g).

A expressão “Vi x fb x TD” presente na equação 3.12 representa a quantidade de
urânio (Qi) presente na alíquota, calculada desta forma para converter o volume gasto na
titulação em massa.
A rastreabilidade da medição foi estabelecida através do uso do MRC de
dicromato de potássio (NIST SRM 136e) e a comparabilidade das medições realizadas
foi feita com os materiais de U metálico (NBL CRM 112-A).
O MRC de urânio metálico foi usado para a determinação do fator de correção
de erros sistemáticos (Fbias), através da mesma metodologia aplicada para as amostras.
Sendo assim, o fator de correção de erros sistemáticos foi calculado através da
comparação do padrão de urânio com os resultados analíticos obtidos, conforme
equação a seguir [53]:
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Fbias =

100
B médio + 100

(3.13)

onde, o termo Bmédio é o valor médio dos erros relativos obtidos a partir da
titulação de padrões de urânio metálico.
Cabe ressaltar que a concentração, obtida conforme equação 3.12, foi
posteriormente corrigida pelo fator de correção de erros sistemáticos e pelo fator de
enriquecimento da amostra (UDG x Fbias x Fenr), valor previamente conhecido, para então
ser declarada juntamente com sua incerteza expandida. Sendo que o fator de
enriquecimento foi determinado conforme equação abaixo [53]:

F enr =

238 , 05 − 0 , 0305858 × E %
238 , 03

(3.14)

onde, o termo E% representa o enriquecimento da amostra .
A expressão da incerteza da concentração de urânio foi obtida através da
seguinte equação:
2

2

2

2

2

⎛ ∂U ⎞
⎛ ∂U ⎞
⎛ ∂U ⎞
⎛ ∂U ⎞
⎛ ∂U ⎞
uUDG = ⎜⎜ DG ⎟⎟ uT2D + ⎜⎜ DG ⎟⎟ uT2A +⎜⎜ DG ⎟⎟ u2fb + ⎜ DG ⎟ um2alíq +⎜⎜ DG ⎟⎟ uV2i
⎜
⎟
⎝ ∂TA ⎠
⎝ ∂TD ⎠
⎝ ∂fb ⎠
⎝ ∂Vi ⎠
⎝ ∂malíq ⎠

(3.15)

Na equação 3.15 não existem correlações entre as grandezas de entrada.
E as incertezas padrão são:
a) Incerteza padrão do título da solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N (TD), obtida
conforme equação 3.3;
b) Incerteza padrão do fator de calibração da bureta (fb), obtida a partir do desvio
padrão da média para 6 determinações;
c) Incerteza do título da solução amostra (TA), obtida conforme seguinte equação:
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2

2

⎛ ∂T ⎞
⎛ ∂T ⎞
uTA = ⎜⎜ A ⎟⎟ uW2a + ⎜⎜ A ⎟⎟ uW2sol.U
⎝ ∂Wsol.U ⎠
⎝ ∂Wa ⎠

(3.16)

Onde as incertezas padrão da massa de urânio dissolvida (Wa) e da massa da
solução amostra de urânio (Wsol.U), foram obtidas com base nas incertezas dos
respectivos pesos brutos e taras dos recipientes utilizados. Sendo estas obtidas no
certificado de calibração da balança utilizada, para as faixas de peso correspondentes.
d) Incerteza padrão da massa de alíquota (malíq) retirada da solução, obtida com base
nas incertezas do peso bruto do erlenmeyer e de sua tara a partir do certificado de
calibração da balança utilizada, para as faixas de peso correspondentes;
e) Incerteza padrão do volume de titulante (Vi) adicionado a amostra, obtida a partir do
desvio padrão da média para N determinações.

3.9 Método de titulação potenciométrica de alta precisão semiautomatizado
Este método foi utilizado para ensaios de alta precisão na determinação de
urânio total. Assim como o método Davies & Gray/NBL, a determinação é feita por
titulação potenciométrica, porém quando se aplicou a técnica de alta precisão, as
análises foram feitas para amostras de U3O8.
As etapas referentes ao método de titulação de alta precisão semi-automatizado
foram baseadas na versão do método empregado pelo NBL [4]. A realização minuciosa
do método possibilitou a sua divisão nas etapas de: preparação da amostra; pré-análise e
titulação das alíquotas. A pré-análise consistiu, contudo, nos cálculos e pesagens do
dicromato de potássio e do sulfato ferroso, necessário para cada alíquota.
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Paralelamente à análise da amostra, conforme mostrado no esquema a seguir, foi
preparada a solução padrão de dicromato de potássio 0,01 N, utilizada também na
calibração da bureta do titulador.

Figura 3.7: Esquema de rotina para execução do Método de Alta Precisão/NBL

3.9.1

Preparação da amostra

Para este método foi utilizado como amostras cerca de 2,5 g de óxido de urânio
(U3O8), obtidas a partir de um material de referência certificado código CRM 129-A.
Amostras menores que 1,0 g foram analisadas, mas apresentaram baixa precisão.
Para assegurar a estabilidade adequada à pesagem, este material de referência foi
colocado em mufla (modelo 318-21, Quimis) sob temperatura de cerca de 800 ˚C, por
aproximadamente 1 hora. A temperatura não pode ultrapassar 900 ºC para que não haja
decomposição do U3O8, conforme descrito no certificado deste material de referência.
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Para abertura da amostra, previamente pesada, foram adicionados 50 mL de
ácido fosfórico concentrado e no centro da solução 2 a 3 gotas de dicromato de potássio
a 2% e 15 a 20 gotas de ácido fluorídrico. Em seguida, a solução foi aquecida a 100 ˚C
até a completa dissolução da amostra.
No método de Davies & Gray como também no de alta precisão, a redução do
urânio ocorre em meio de ácido fosfórico. Isto porque os íons de urânio são estáveis em
soluções na presença de uma quantidade correspondente de ácido fosfórico [56]. Os
potenciais de todos os íons metálicos usados no método são significantemente afetados
pela concentração do H3PO4. Conforme o ácido é adicionado, os íons de Cr, U, Mo, V
são oxidados (aumentando o potencial de redução), enquanto que os de Fe tornam-se
mais reduzido (diminuindo o potencial de redução) [57,58,59,60].
3.9.2

Pré-análise

3.9.2.1 Cálculo e Pesagem do K2Cr2O7 sólido

Antes de iniciar a titulação, a quantidade de dicromato de potássio requerida
para a total oxidação do U (IV) na amostra deve ser calculada. Esta quantidade foi
calculada a partir do fator de equivalência entre K2Cr2O7 e U, conforme a seguinte
fórmula:
FD =

PM d × NE U
PA U × NE d

(3.17)

onde:
FD: é o fator de equivalência baseado na reação de oxi-redução entre o K2Cr2O7 e o

U;
PMd: é o peso molecular do K2Cr2O7;
NEd: é o número de elétrons referentes ao K2Cr2O7 transferidos na reação de oxi-

redução;
PAU: é o peso atômico do U;
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NEU: é o número de elétrons referentes ao U transferidos na reação de oxi-redução.

Os valores de peso molecular do dicromato de potássio e peso atômico do urânio
foram obtidos dos certificados referentes aos materiais de referência NIST SRM 136e e
CRM129-A, respectivamente, utilizados nas análises. Já os valores para os números de
elétrons transferidos no K2Cr2O7 e no U estão representados na equação a seguir:
3 U(IV) + 2 Cr(VI)

→

3 U(VI) + 2 Cr(III)

onde o urânio é oxidado, passando do número de oxidação +4 para +6, enquanto que o
Cr é reduzido, passando de +6 para +3. Sendo assim, o valor de NEU é 2 e o valor de
NEd é 6, pois há dois cromos envolvidos na reação.

Com isto, adotou-se o valor constante para o fator de equivalência, igual a
0,411973. Este valor foi utilizado no cálculo da pesagem do K2Cr2O7 sólido requerido
para cada amostra, realizado da seguinte forma:

QD = Wsbc × Fa × FD

(3.18)

onde:
QD: é a quantidade total de K2Cr2O7 requerida (g);
Wsbc: é o peso da amostra, corrigido pelo fator de empuxo (g);
Fa: é o valor estimado de urânio (g U / g amostra);
FD: é o fator de equivalência para a relação K2Cr2O7 / U.

A correção do empuxo na amostra a ser analisada foi feita conforme fórmula a
seguir:

Wsbc = Ws ×

(1 − ρ ar / ρ pesos )
(1 − ρ ar / ρ s )

(3.19)

onde:
Wsbc: é o peso da amostra, corrigido pelo fator de empuxo (g);
Ws: é o peso da amostra (g);
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ρar: é o peso específico do ar (g/cm3);
ρpesos: é o peso específico das massas da balança (g/cm3);
ρs: é o peso específico da amostra (g/cm3).
Para o peso específico das massas da balança adotou-se o valor de 8 g/cm3,
enquanto que o valor usado para o peso específico da amostra de U3O8 foi de 8,38
g/cm3[54]. Além disso, o peso específico do ar foi obtido através da equação
recomendada pelo CIPM [51,52].
Determinada a quantidade de dicromato de potássio requerida, a mesma foi
pesada em balança analítica com aproximadamente 3 mg a menos da quantidade
calculada. Um dado importante foi que o tempo decorrido para a secagem do dicromato
sólido requerido para todas as amostras em estufa a 110 ºC deve ser de pelo menos 3 h.

3.9.2.2 Cálculo de Pesagem do FeSO4

Antes de iniciar a titulação, também deve ser calculado o volume de sulfato
ferroso 1 M requerido para reduzir completamente o U(VI) presente na amostra em U
(IV). Este volume foi calculado a partir do peso da amostra, sendo que para U3O8 foi
feita da seguinte forma:

VFe = 4,72(mL / g ) × Wsbc

(3.20)

onde:
VFe: é o volume de FeSO4 1 M · 7 H2O requerido para reduzir completamente o

U(VI) a U(IV) (mL);
Wsbc: é o peso da amostra, corrigido pelo fator de empuxo (g);

No caso do volume de FeSO4 1 M · 7 H2O calculado fosse menor que 11,6 mL,
devem ser adicionadas as quantidades requeridas desta solução com excesso de 0,4

57

mL. Já para volume calculado maior que 11,6 mL, devem ser adicionadas 12 mL
desta solução acrescido de sulfato ferroso sólido calculado conforme equação:

QFe = 2,34 × Wsbc × Fa × Fox − 3,25

(3.21)

onde:
QFe: é a quantidade de FeSO4 sólido requerido (g);
Wsbc: é o peso da amostra, corrigido pelo fator de empuxo (g);
Fa: é o valor estimado de urânio (g U / g amostra);
Fox: é a fração de urânio no estado de oxidação +6, presente no U3O8, que tem valor

de 0,667.
O valor de 2,34, inserido na equação, representa a massa (g) de FeSO4 1 M · 7
H2O requerida para reduzir 1 g U (VI). Já o valor de 3,25 equivale a massa (g) de FeSO4
1 M · 7 H2O presente em 11,6 mL de FeSO4 1 M.
O excesso de volume da amostra causa diluição do ácido fosfórico e,
consequentemente, evita que as reações pré-titulação ocorram, por isso na redução pela
solução de sulfato ferroso se for necessário mais que 12 mL desta, devemos adicionar o
restante na forma sólida.
Após a adição de todo sulfato ferroso necessário, o becher com a solução
amostra foi colocado sob agitação e aquecimento a 70 ºC por aproximadamente 10 min.
Atingida a completa dissolução do sulfato ferroso, o becher foi colocado sob chapa de
aquecimento (modelo 510, Fisatom) a 100 ºC de modo a reduzir o volume da solução
amostra para cerca de 50 mL.
Ao adicionar sulfato ferroso à solução, foi observada a diferença de coloração,
inicialmente verde clara (mistura de U(VI) e U(IV)), tornando-se mais escura o que
evidencia a presença de U(IV).
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3.9.3

Titulação de alíquotas

Com a redução do volume da solução-amostra para cerca de 50 mL, foi
adicionado 10 mL de H2SO4 9 M nas paredes do becher de forma a carrear qualquer
respingo de amostra ou reagente para a solução. Decorridos aproximadamente 15
minutos, foi adicionado também nas paredes do becher 5 mL de ácido sulfâmico 1,5 M.
Posteriormente, foi adicionado bem no centro da solução-amostra 2 mL de FeSO4 1M,
com alternância de 30 s de agitação e 30 s de repouso.
O excesso de Fe (II) foi removido pela oxidação seletiva com o ácido nítrico em
presença de Mo (VI) em meio de ácido sulfâmico. Isto foi feito através da adição de 10
mL de reagente oxidante preparado conforme recomendado pelo Método de Titulação
de Alta Precisão/NBL [4]. Após a adição foi observada uma coloração escura da
solução que, com a agitação, foi desaparecendo ao longo tempo. Após confirmação do
desaparecimento da solução escura, foi mantido em repouso por um tempo de 2 min
30s.
Após esta etapa, a amostra foi diluída sob agitação com 100 mL de água
purificada gelada, em torno de 4 ºC, e foi adicionado 0,10 g de sulfato de vanadila para
aumentar a taxa da reação no processo de titulação. A oxidação do U (IV) pelo ar ocorre
após a diluição da amostra com água causando erro de tendência negativo, por isso a
titulação deve ser finalizada o mais rápido possível após a adição da água.
Para a determinação do U (IV) foi adicionada, inicialmente sob agitação, a
quantidade K2Cr2O7 sólido requerida para a amostra. Somente após a completa
dissolução do sólido de K2Cr2O7, foram inseridos os eletrodos e observado o potencial
da solução.
Após a estabilização do potencial, adicionou-se a solução padrão de dicromato
de potássio 0,01 N até alcançar o potencial de 130 mV. Com a aproximação do ponto
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final, o titulador (automático) adicionou volumes de 2 μL da solução padrão até atingir
o potencial requerido.
O titulante é adicionado manualmente na forma sólida garantindo, uma reação
com mais de 99% do urânio presente. E o restante é titulado automaticamente pelo
volume da solução do titulante.
Para a obtenção dos resultados analíticos utilizou-se o seguinte cálculo:
QU =

W d ,total
FD

(3.22)

onde,
QU: é a quantidade urânio determinado na titulação (g);
Wd,total : é a massa total de dicromato adicionado a amostra (g);
FD: é o fator equivalência baseado na reação de oxi-redução entre o K2Cr2O7 e o U,

calculado conforme equação 3.1.
O valor de Wd,total foi obtido através da fórmula:
W d ,total = W dpbc + V × f d × f b

(3.23)

onde,
Wdpbc: é a massa corrigida de dicromato adicionado a amostra na forma sólida (g);
V: é o volume de dicromato adicionado a amostra na forma de solução (mL);
fd: é o título da solução de dicromato de potássio (g K2Cr2O7/g solução), calculado

conforme equação 3.1; e
fb: é o fator de correção da bureta (g/mL).

O valor de Wdpbc foi obtido através da fórmula a seguir:
Wdpbc = Wd ×

PD (1 − ρ ar / ρ pesos )
×
100 (1 − ρ ar / ρ D )

(3.24)

onde,
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Wd: é a massa de dicromato adicionado a amostra na forma sólida (g);
PD: é a pureza química do dicromato de potássio (%p/p);

ρar: é o peso específico do ar (g/cm3);
ρpesos: é o peso específico dos pesos da balança (g/cm3); e
ρD: é o peso específico do dicromato de potássio (g/cm3).
Os valores de pureza e peso específico do dicromato de potássio foram retirados
do respectivo certificado.
Para o peso específico dos pesos da balança adotou-se o valor de 8 g/cm3.
Entretanto, o peso específico do ar foi obtido através da equação recomendada pelo
CIPM [51,52].
E para encontrar a concentração de urânio de cada alíquota, pelo método de
titulação semi-automatizada de alta precisão, foi usada a fórmula:
U AP =

QU
× 100
W sbc

(3.25)

onde,
UAP: é a concentração percentual de urânio de cada alíquota, determinada através do

uso do método de titulação semi-automatizada de alta precisão, expressa em peso
por peso (p/p)
QU: é a quantidade U determinada na titulação, obtido conforme equação 3.22; e
Wsbc: é a massa da amostra corrigida pelo fator de empuxo(g), obtido conforme

equação 3.19
A concentração de urânio foi obtida a partir da quantidade total (sólido e
solução) de padrão primário de dicromato de potássio, que foi consumido na titulação.
Sendo que o mesmo padrão primário de dicromato de potássio utilizado na forma sólida
foi usado para preparar a solução titulante.
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A rastreabilidade da medição foi estabelecida através do uso do MRC de
dicromato de potássio (NIST SRM 136e) e a comparabilidade das medições realizadas
foi feita com os materiais de U3O8 (NBL CRM 129-A).
Este dicromato de potássio utilizado está em conformidade com a especificação
da American Chemical Society para materiais de pureza analítica e satisfazem os
critérios de padrão primário da Analytical Chemistry Section (Seção de Química
Analítica) da International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC (União
Internacional de Química Pura e Aplicada – ver ANEXO 1) [61].

3.10

Estimativa da incerteza para o método de titulação de alta precisão

semi-automatizado de acordo com modelagem matemática concebida
O processo de estimativa da incerteza consistiu nas etapas de especificação do
mensurando, identificação e quantificação das fontes de incerteza e determinação da
incertezas combinada e expandida, apresentadas nos resultados deste trabalho (item 4) .
3.10.1 Especificação do mensurando conforme modelagem adotada

O mensurando, ou seja, a grandeza determinada neste trabalho foi a
concentração de urânio. A relação entre o mensurando e as grandezas de entrada foram
representadas na equação a seguir que é a combinação das equações 3.22, 3.23 e 3.25:
U AP (%) =

100 × (W dpbc + f d × f b × V d )
W sbc × F D

(3.26)

Em seguida, os termos Wdpbc, fd e Wsbc da equação principal apresentada
anteriormente, foram substituídos por suas variáveis constituintes conforme equações
3.24, 3.1 e 3.19 respectivamente. Além disso, foi incluído aos termos dependentes da
alíquota analisada o sub-índice i conforme equação a seguir:
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U AP

w
⎡
⎢ (W d i × E D × PD ) + ( W × E D × PD ) × f b × V d i
= 100 x ⎢
W s i × EU × FD
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.27)

Logo depois foram feitos ajustes conforme a seguinte equação:

U AP

w
⎡
+
⋅
⋅Vd i
W
f
d
b
i
100 ⋅ E D ⋅ PD ⎢
W
=
⋅⎢
Wsi
EU ⋅ FD
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.28)

onde:
ED: é o fator empuxo relativo a pesagem do dicromato de potássio;
PD: é a pureza do MRC de dicromato de potássio;
EU: é o fator empuxo relativo a pesagem do urânio (U3O8);
FD: é o fator equivalência, baseado na reação de oxi-redução entre o K2Cr2O7 e o U;
Wdi: é a massa de dicromato sólido, obtido pela diferença entre o peso bruto e a tara,

para cada alíquota (g);
fb: é o fator de calibração da bureta (g/mL);
w: é a massa de K2Cr2O7 sólido, obtido pela diferença entre o peso bruto e a tara do

balão volumétrico, necessário para o preparo da solução padrão de K2Cr2O7 0,01N (g);
W é a massa da solução padrão de K2Cr2O7 0,01N, obtido pela diferença entre o peso

bruto e a tara do balão volumétrico (g);
Vdi: é o volume da solução padrão de K2Cr2O7 0,01N adicionado a cada amostra (mL); e
Wsi: é a massa de padrão de U3O8, obtido pela diferença entre o peso bruto e a tara, para

cada alíquota (g).
Sendo que, para o cálculo da incerteza padrão combinada da concentração média
das alíquotas analisadas foi utilizada a seguinte equação:
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U AP _ média =

1 100 ⋅ E D ⋅ PD
⋅
⋅∑
n
EU ⋅ FD
i =1
N

w
⎡
⎢W d i + f b ⋅ W ⋅V d i
⎢
Wsi
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.29)

3.10.2 Identificação das fontes de incerteza

Para a identificação das principais fontes de incerteza do método foi realizada
uma análise estruturada por meio de um diagrama de causa e efeito (diagrama de
Ishikawa também chamado de diagrama de espinha de peixe) conforme figura 3.8. Esta
representação foi realizada de maneira simplificada de modo a assegurar que as
contribuições de incertezas não fossem duplicadas desnecessariamente.

Figura 3.8: Diagrama de Causa e Efeito para a determinação da concentração de urânio pelo
método de titulação de alta precisão.

3.10.3 Quantificação das fontes de incerteza

Nesta etapa foi estimada a dimensão dos componentes mais importantes de
incerteza associando a cada um deles uma incerteza padrão.
(1)

Massa (amostra, dicromato sólido e da solução de dicromato 0,01N)

As massas referentes às pesagens da amostra (Wsi), do dicromato sólido (Wdi e
w) e da solução padrão de dicromato 0,01N (W) foram obtidas através da diferença de
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pesagem, ou seja, através de duas medições independentes, realizadas na mesma
balança em um período curto de tempo. Isto explica as ramificações para a
determinação da tara e para o peso bruto, desenhadas no diagrama de causa e efeito.
Parar os termos w e W, estas ramificações foram omitidas por questões de clareza do
diagrama.
As incertezas associadas a cada uma destas massas foi estimada, utilizando os
dados dos certificados de calibração, de cada balança empregada, emitidos por um
laboratório acreditado e pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Cabe ressaltar que as pesagens relativas à massa da amostra (Wsi) e do dicromato
sólido (Wdi) foram realizada em balança analítica (modelo ME-36S) e do dicromato
sólido (w) e da solução padrão de dicromato 0,01N (W) em balança de precisão
(modelo CP 4202), ambas da marca Sartorius.
Os certificados de calibração das balanças (ANEXOS 4 e 5) apresentam
incertezas expandidas para cada faixa de pesagem requerida. Neste caso, a incerteza
padrão de cada pesagem foi calculada dividindo-se a incerteza expandida pelo
respectivo fator de abrangência (k), levando em conta que se trata da mesma
distribuição estatística. Assim, a incerteza padrão da massa u (massa) foi calculada da
seguinte forma:
u ( massa ) =

u 2 ( tara ) + u 2 ( bruto )

(3.30)

U
U
; u ( peso _ bruto ) =
k
k

(3.31)

onde:
u ( tara ) =

(2)

Empuxos relativos às pesagens do dicromato de potássio e do urânio

Normalmente a incerteza padrão referente ao empuxo é pequena e, portanto
desprezadas nos cálculos. Porém, como se trata de um método de alta precisão, no qual
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não se sabe o impacto significativo de cada parâmetro na incerteza, foi considerada a
incerteza padrão dos empuxos relativos a pesagem do dicromato de potássio (ED) e do
urânio (EU).
Com intuito de realizar os cálculos de incerteza para o empuxo (ANEXOS 3 e 7)
com mais praticidade foi utilizada a ferramenta computacional denominada planilha
Kragten conforme descrito no item 3.11.
No caso do cálculo da incerteza padrão para o empuxo do dicromato de potássio
(ED) e do urânio (EU), realizado na planilha Kragten, foram utilizados os seguintes
parâmetros de entrada:
a) Pressão
A pressão no qual foram realizadas as pesagens ocorreu na faixa razoável de
variação de (1015 ± 50) mbar. Considerando uma distribuição retangular, a incerteza
padrão da pressão foi calculada da seguinte forma:
u(P) =

50
= 28 ,86751
3

(3.32)

b) Temperatura
A temperatura no qual foram realizadas as pesagens ocorreu na faixa razoável de
variação de (21 ± 5) ºC. Considerando uma distribuição retangular, a incerteza padrão
da temperatura foi calculada da seguinte forma:
u (T ) =

5
= 2 ,88675
3

(3.33)

c) Umidade
A umidade na qual foram realizadas as pesagens ocorreu na faixa razoável de
variação de (65 ± 15) %. Considerando uma distribuição retangular, a incerteza padrão
da umidade foi calculada da seguinte forma:
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u(H ) =

15
= 8 , 66025
3

(3.34)

d) Peso específico do urânio e do dicromato de potássio
As incertezas padrão para o peso específico tanto do urânio quanto do dicromato
de potássio foram negligenciadas neste primeiro momento nos cálculos da incerteza
padrão do empuxo.
Com as informações a respeito dos valores e incertezas de cada parâmetro de
entrada foi então calculado a incerteza padrão para o empuxo do dicromato de potássio
(ED) e do urânio (EU) conforme planilhas Kragten apresentadas a seguir nas Tabelas 3.2
e 3.3.

Tabela 3.2: Cálculo da incerteza no empuxo da pesagem da amostra de U3O8

Tabela 3.3: Cálculo da incerteza no empuxo da pesagem do K2Cr2O7 sólido
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(3)

Pureza do K2Cr2O7

A pureza do K2Cr2O7 é expressa, no certificado do fornecedor do MR, como
sendo de (99,984 ± 0,010) % p/p. Portanto, PD é 0,99984 ± 0,00010. Considerando uma
distribuição retangular, a incerteza padrão da Pureza do K2Cr2O7 foi calculada da
seguinte forma [18]:
u ( PD ) =

(4)

0 , 00010
= 5 , 77350 × 10 − 5
3

(3.35)

Fator de equivalência

O fator de equivalência, baseado na reação de oxi-redução ocorrida entre o
K2Cr2O7 e o U, foi obtido através da razão entre a massa molecular do dicromato de
potássio e a massa atômica do urânio conforme equação 3.16.
Com a substituição dos termos NEU e NED pelos valores constantes e iguais a 2 e
6 respectivamente, a equação anterior ficou da seguinte forma:
FD =

1 PM d
3 PA U

(3.36)

As contribuições de incerteza de PAU e PMd foram quantificadas através das
derivadas parciais do fator de equivalência em relação a cada uma destas fonte de
incerteza. São elas:
∂FD
1
1
= ⋅
= 1, 4 x10 − 3
∂ PM d
3 PA U

(3.37)

∂FD
1 PM d
=− ⋅
= 1, 7 x10 − 3
∂ PA U
3 PA U2

(3.38)

Em seguida a incerteza padrão do fator de equivalência foi calculada da seguinte
forma:
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u ( FD ) =

⎛ ∂FD
⎜⎜
⎝ ∂ PM d

2

⎞ 2
⎛ ∂FD
⎟⎟ u PM d + ⎜⎜
⎠
⎝ ∂ PA U

2

⎞ 2
⎟⎟ u PAU
⎠

(3.39)

Sendo que a incerteza padrão da massa molecular e da massa atômica foi
estimada da seguinte maneira:

(4.1) Massa molecular

O dicromato de potássio possui uma fórmula empírica K2Cr2O7. A incerteza
associada à massa molecular do composto pode ser determinada combinando esta as
massas atômicas de seus elementos constituintes.
Uma tabela de massas atômicas incluindo estimativas de incerteza pela IUPAC
no Journal of Pure and Applied Chemistry [9]. A massa molecular pode ser calculada
diretamente destes valores.
O diagrama de causa e efeito, representado na figura 3.8, omite as massas
atômicas individuais somente por questões de clareza.
Para cada elemento, a incerteza padrão é encontrada tratando-se a incerteza
expressa IUPAC como formadora dos limites de uma distribuição retangular.
u ( PM d ) =

u 2 ( K ) + u 2 ( Cr ) + u 2 ( O ) = 1, 4 x10 − 3

2

u ( PM d ) =

2

⎞
⎞
⎛ 0 , 0003
⎞
⎛ 0 , 0006
⎛ 0 , 0001
⋅7⎟
⋅2⎟ + ⎜
⋅2⎟ + ⎜
⎜
3
3
3
⎠
⎠
⎝
⎠
⎝
⎝

(3.40)

2

(3.41)

(4.2) Massa atômica do urânio

A massa atômica do urânio é expressa, no certificado do fornecedor do MR de
U3O8, como sendo de (238,028894 ± 0,000012) conforme ANEXO 8. Considerando
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uma distribuição retangular, a incerteza padrão da massa atômica do U3O8 foi calculada
da seguinte forma:
u ( PA U ) =

(5)

0 , 000012
= 6 ,92820 × 10 − 6
3

(3.42)

Fator da bureta

O fator da bureta possui duas possíveis fontes de incerteza: a pesagem dos
frascos e a adição de volume de solução (bureta). Porém, é razoável considerar que a
incerteza da pesagem dos frascos é bem menor que a incerteza do volume adicionado.
Considerando esta hipótese, o desvio padrão da média para 6 determinações dos fatores
de bureta retrata estas duas fontes de incerteza combinada.
A incerteza do fator da bureta é 0,00064 g/mL e foi obtido através da razão entre
o desvio padrão das 6 determinações obtidas, pela raiz quadrada de seis (desvio da
média).

(6)

Volume de K2Cr2O7 adicionado em cada alíquota

A titulação é realizada usando uma bureta de pistão de 10 mL. O volume de
dicromato de potássio transferido da bureta está sujeita a três fontes de incerteza que
são: calibração, repetitividade e temperatura. Além destas três, por se tratar de uma
titulação de ponto final, há também a contribuição da incerteza referente a detecção do
potencial final.
A incerteza da calibração já foi incluída no cálculo da incerteza do fator da
bureta, portanto não será considerado aqui novamente.
A incerteza da diferença entre a temperatura no laboratório e a da calibração da
bureta foi negligenciada porque ambos ocorreram na mesma faixa de temperatura.
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Assim, a incerteza do volume (Vdi) será a combinação da incerteza da
repetitividade do volume transferido e da detecção do ponto final.
Os limites de exatidão do volume transferido estão indicados pelo fabricante
para bureta de pistão de 10 mL, este número é ± 0,027 mL. Presumindo uma
distribuição triangular temos uma incerteza padrão para o volume transferido da
seguinte forma:
u ( volume _ transf ) =

0 , 027
= 0 , 0110 mL
6

(3.43)

Na detecção do ponto final pelo titulador pode ocorrer uma diferença sistemática
entre o ponto final determinado e o ponto de equivalência, a partir da curva de titulação.
A inclinação do ponto final para o uso do eletrodo de referência de Hg/HgSO4 é
igual aproximadamente 2 mV/mg de K2Cr2O7 0,01N [53]. Ou seja, para o potencial
final de titulação de 130 mV que foi utilizado nas determinações a quantidade de
K2Cr2O7 0,01N requerida foi de 65 mg (0,065 g). Como o fator da bureta foi de
aproximadamente 1 g/mL pode-se dizer que 0,065 g = 0,065 mL. Considerando uma
distribuição triangular, temos uma incerteza padrão para a detecção do ponto final da
seguinte forma:
u ( ponto _ final ) =

0 , 065
= 0 , 0093 mL
6

(3.44)

Com estas duas contribuições de incerteza tem-se que:
u (V di ) =

u 2 ( volume _ tranf ) + u 2 ( ponto _ final ) = 0 , 0144 mL

(3.45)

3.10.4 Cálculo da incerteza combinada

As diferentes contribuições de incerteza foram quantificadas através das
derivadas parciais da concentração de urânio total em relação a cada fonte de incerteza
atribuída ao método. São elas:
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∂ U AP
∂E D

w
⎡
⋅Vd i
Wd i + fb ⋅
⎢
100 ⋅ PD
W
=
⋅⎢
Wsi
EU ⋅ FD ⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.46)

w
⎡
⎢W d i + f b ⋅ W ⋅V d i
⋅⎢
Wsi
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.47)

∂ U AP 100 ⋅ E D
=
∂ PD
EU ⋅ FD

w
⎡
⎢W d i + f b ⋅ W ⋅Vd i
⋅⎢
Wsi
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.48)

w
⎡
⋅Vd i
Wd i + fb ⋅
⎢
100 ⋅ E D ⋅ PD
W
=−
⋅⎢
2
Wsi
EU ⋅ FD
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.49)

∂ U AP
100 ⋅ E D ⋅ PD
=−
2
∂EU
EU ⋅ FD

∂ U AP
∂FD

∂ U AP 100 ⋅ E D ⋅ PD
=
∂W d i
EU ⋅ FD

⎡ 1 ⎤
⋅⎢
⎥
⎣W s i ⎦

(3.50)

∂ U AP 100 ⋅ E D ⋅ PD
=
∂f b
EU ⋅ FD

⎡w 1
⎤
⋅⎢ ⋅
⋅ V di ⎥
⎣W W s i
⎦

(3.51)

∂ U AP 100 ⋅ E D ⋅ PD ⎡ f b ⋅ V d i 1 ⎤
=
⋅⎢
⋅
⎥
EU ⋅ FD
Wsi ⎦
∂w
⎣ W
∂ U AP
100 ⋅ E D ⋅ PD ⎡
w
⎤
=−
⋅ ⎢ f b ⋅ 2 ⋅Vd i ⎥
EU ⋅ FD
∂W
W
⎦
⎣

∂ U AP 100 ⋅ E D ⋅ PD
=
∂V d i
EU ⋅ FD

⎡
w 1 ⎤
⋅ ⎢ fb ⋅
⋅
⎥
W
Wsi ⎦
⎣

(3.52)
(3.53)

(3.54)
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∂ U AP
∂W s i

w
⎡
⋅Vd i
Wd i + fb ⋅
⎢
100 ⋅ E D ⋅ PD
W
=−
⋅⎢
2
EU ⋅ FD
Wsi
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(3.55)

E por último está representado na equação a seguir o cálculo da incerteza padrão
combinada da concentração de urânio:
⎛ ∂CU
u c (U AP ) = {⎜⎜
⎝ ∂E D
⎛ ∂CU
... + ⎜⎜
⎝ ∂ W di

2

2

⎛ ∂CU
⎞ 2
⎟⎟ u E D + ⎜⎜
⎝ ∂ PD
⎠

⎛ ∂CU
⎞ 2
⎟⎟ u PD + ⎜⎜
⎠
⎝ ∂EU

2

2

2

2

⎞ 2
⎟⎟ u FD + ...
⎠

2

⎞ 2 ⎛ ∂CU ⎞ 2 ⎛ ∂CU ⎞ 2
⎟⎟ u f b + ⎜
⎟ uw + ⎜
⎟ u W + ...
⎝ ∂w ⎠
⎝ ∂W ⎠
⎠

⎞ 2
⎛ ∂CU
⎟⎟ u W di + ⎜⎜
⎠
⎝ ∂f b
⎛ ∂CU
... + ⎜⎜
⎝ ∂ V di

2

⎞ 2
⎛ ∂CU
⎟⎟ u EU + ⎜⎜
⎝ ∂FD
⎠

2

⎞ 2
⎛ ∂CU
⎟⎟ u V di + ⎜⎜
⎠
⎝ ∂ W si

2

1
⎞ 2
⎟⎟ u W si } 2
⎠

(3.56)

3.10.5 Cálculo da incerteza expandida

Para o cálculo da incerteza expandida, a incerteza padrão combinada (uc) é
multiplicada por um fator de abrangência (k) de modo a garantir que certo nível de
confiança seja alcançado. Sendo que o fator de abrangência foi calculado a partir do
número de graus de liberdade conforme planilhas Kragten.

3.11

Planilha Kragten
A planilha Kragten calcula automaticamente a incerteza padrão combinada, uc, e

outros componentes associados à incerteza de medição. Sem usar cálculos, esta planilha
aproxima numericamente os resultados obtidos através da utilização da propagação de
incerteza. Assim, esta ferramenta pode simplificar o cálculo da incerteza padrão
combinada. Também pode ser usada para calcular o fator de abrangência (k), a incerteza
expandida, os coeficientes de sensibilidade, o grau de liberdade efetivo, a contribuição
relativa de cada componente para a incerteza padrão combinada e como também a
incerteza expandida absoluta e percentual
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A equação de medição, isto é, a fórmula utilizada para calcular o resultado final,
os valores e a incerteza para cada variável na equação de medição são os únicos dados
de entrada exigidos para o uso da planilha.
Esta planilha é baseada na técnica de planilha Kragten publicado em The
Analyst, em 1994 [62]. Esta planilha foi desenvolvida por Thomas W. Vetter (NIST
Research Chemist), e F. William Guthrie, (NIST-Matemática Estatística) em
Gaithersburg.
Independente da aplicação, a maioria das fórmulas para cálculo do mensurando
podem ser aplicadas na planilha eletrônica.
É importante ressaltar que o uso desta planilha somente é simples quando se tem
uma boa compreensão do mensurando e das fontes de incerteza envolvidas no método,
conforme conceitos do ISO-GUM. Porém, a planilha só é aplicável quando não há
correlações nos cálculos das incertezas.
Para a utilização da planilha são inseridos os nomes e valores das variáveis de
entrada, os valores de incerteza padrão de cada variável e os graus de liberdade
correspondentes e por último a equação de determinação do mensurando.

Figura 3.9: Planilha Kragten para 2 parâmetros de entrada
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Para um melhor entendimento, cada coloração presente na planilha Kragten tem
seu significado conforme legenda a seguir.
Legenda da planilha Kragten:
Na 1ª coluna de célula amarela são inseridas as variáveis de entrada conforme descritas na
equação de determinação do mensurando
Na 2ª coluna de célula amarela são inseridos os valores das variáveis de entrada
Nas 2ª linhas de célula verde são inseridos os valores de incerteza padrão da variável
correspondente
Nas linhas de célula azul são inseridos os graus de liberdade
Nas células marrons, a soma dos valores das variáveis de entrada e suas incertezas são
automaticamente calculadas
Nas linhas de célula rosa são inseridas as equações de determinação do mensurando
Os valores % na linha com fonte vermelha são as contribuições quadráticas, (ciui)2, de cada
incerteza das variáveis de entrada dividida pela incerteza combinada ao quadrado, (uc) 2.
Estes valores % são calculados automaticamente
Os valores "ci" na linha com fonte azul são os coeficientes de sensibilidades (aproximação
das derivadas parciais obtidas pelos cálculos)
Figura 3.10: Legenda da Planilha Kragten
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4 Resultados e Discussões
No processo aqui desenvolvido para automatizar uma etapa do método de
titulação potenciométrica de alta precisão foram adotadas as seguintes etapas de
trabalho:
1 Validar o titulador para uso em titulações potenciométricas de ponto final
através da aplicação do mesmo empregando-se um método analítico
rotineiramente utilizado no laboratório de Salvaguardas;
2 Verificar se as características de desempenho do equipamento estão compatíveis
com aquelas exigidas pelo método acima citado;
3 Definir e adequar os parâmetros experimentais para operação do método de
titulação potenciométrica de alta precisão na sua forma semi-automatizada;
4 Verificar se as características de desempenho para o novo equipamento estão
compatíveis com os requisitos exigidos pelo método em estudo;
5 Realizar os experimentos completos para validação do método semiautomatizado.

4.1 Validação do titulador
Esta primeira etapa foi realizada para fins de avaliação preliminar e operacional
do titulador Metrohm Titrando 836, adquirido pelo LASAL.
A validação do titulador foi realizada através da análise de um padrão de urânio
(MRC) pelo método “Davies & Gray/NBL”, método este de amplo conhecimento no
laboratório, uma vez que tem sido adotado nas suas medições de rotina.
O método D&G em questão vinha sendo amplamente aplicado pelo LASAL
através de outro titulador também automático, porém de outra marca, com tecnologia
inferior, embora possuindo características similares ao equipamento recém-adquirido.
Em função disto, a definição e conseqüente adequação dos parâmetros técnicos
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necessários à realização da titulação conforme D&G ocorreu sem dificuldades, como
pode ser demonstrado a seguir.
Para a determinação de U total foram utilizadas soluções preparadas por
dissolução de um material padrão de referência de urânio metálico (NBL CRM 112A).
A concentração destas soluções foi ajustada de acordo com a faixa recomendada pelo
método (100 mg de U para cada mL de solução), conforme descrito no item 3.6.
Este método foi processado em base de peso, para evitar erros de calibração tão
comuns à volumetria. Em conseqüência, a bureta foi calibrada em base de peso,
conforme anteriormente descrito no item 3.7, a fim de converter em unidade de massa o
volume, em mililitros, da solução de dicromato de potássio liberada na titulação.
Antes de iniciar a titulação propriamente dita, foram ajustados ao equipamento
titulador todos os dados operacionais de entrada, necessários à realização da análise de
amostras. Tais ajustes obedeceram aos parâmetros rotineiros adotados pelo LASAL.
São eles:
(a) Volume inicial do titulante a ser adicionado diretamente à amostra, de cerca de
60% da quantidade teórica a ser adicionada;
(b) Máximo de volume total do titulante adicionado a amostra, em torno de 40 mL,
definido a partir do dobro do volume normalmente gasto nas titulações de
soluções rotineiramente analisadas no laboratório;
(c) Potencial final, aqui fixado em 130 mV, definido de acordo com o sistema
eletródico empregado. Neste caso foram utilizados como eletrodo indicador a
liga de Pt:Rh e como eletrodo de referência, o material constituído por uma
solução de sulfato mercuroso (Hg/HgSO4);
(d) Volume mínimo de 2 μL do titulante, adicionado quando o processo chegar
próximo ao ponto final da titulação.
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Os resultados desta verificação podem ser vistos na Tabela 4.1, que compara a
quantidade de urânio presente em 8 (oito) alíquotas de uma solução padrão de urânio
metálico com a quantidade determinada pela titulação das mesmas.

Tabela 4.1: Determinação de urânio total de uma solução padrão (NBL CRM
112A) pelo método “Davies & Gray/NBL” usando o titulador Metrohm Titrando
836
Quantidade de urânio (mg)
Presente na alíquota

Determinada na titulação

Desvio Relativo
(%)

106,0102

106,0616

0,0485

106,3551

106,3956

0,0381

105,9483

105,9901

0,0395

106,3728

106,3836

0,0102

106,3020

106,3598

0,0544

106,2667

106,3121

0,0427

106,1517

106,1690

0,0163

106,1075

106,1213

0,0130

Média dos desvios (Bmédio, % rel):

0,033

Desvio padrão dos desvios (s, % rel):

0,017

Desvio padrão da média (smédia, % rel)

0,006

Fator de correção de erros sistemáticos (Fbias)

0,99967

A exatidão do método foi representada pelos valores de desvio relativo, que
estabelecem a diferença percentual entre a quantidade de urânio medida e o valor
considerado verdadeiro para cada medição. Para o método de Davies & Gray/NBL esta
exatidão deve ser ≤ 0,14 % em módulo. Ou seja, os valores de desvio relativo
apresentados na Tabela 4.1 para as 8 alíquotas do padrão de urânio estão consistentes
com os requisitos impostos pelo método.
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Nas 8 (oito) análises repetidas para o MRC de urânio, foi obtido um valor para a
média dos desvios relativos igual a 0,03 %, o qual é usualmente aplicado como fator
para a correção de erros sistemáticos (Fbias), conforme descrito no item 3.8.5.4. O valor
de Fbias foi igual a 0,99967, calculado conforme equação 3.13.
Cabe destacar que nas medições destinadas aos trabalhos de salvaguardas
nucleares, de acordo com a ITV 2000, o critério estatístico para as variações
sistemáticas na titulação de Davies & Gray/NBL é de 0,1%. Em resumo, o desvio
padrão da média de um conjunto de medições em relação ao valor conhecido deve ser ≤
0,1 %, conforme obtido neste trabalho.
A partir destas análises estatísticas foi possível concluir que o desempenho do
titulador mostrou-se adequado para cumprir tanto os requisitos do método de Davies &
Gray/NBL quanto aqueles internacionalmente adotados expressos na ITV 2000, para as
análises para fins de salvaguardas. Sendo inclusive os valores obtidos bem abaixo de
ambos os limites estipulados internacionalmente.

4.2 Verificação das características de desempenho do titulador
Esta segunda etapa foi realizada para fins de verificação de compatibilidade
entre as características de desempenho do titulador Metrohm Titrando 836 e os
requisitos exigidos pelo método para análise de amostras.
Para esta verificação foram tituladas alíquotas de uma mesma amostra preparadas
a partir de pastilhas de UO2, conforme Método “Davies & Gray/NBL” descrito no item
3.8 deste trabalho.
Assim sendo, os dados operacionais inseridos no titulador para a análise da
amostra foram os mesmos para o padrão, descritos no item anterior 4.1.
Os resultados desta verificação, apresentados na Tabela 4.2, foram calculados
conforme equação 3.12 descrita neste trabalho.

79

Tabela 4.2: Resultados para concentração de urânio total (UDG) de alíquotas de
UO2, pelo método “Davies & Gray/NBL” usando o titulador Metrohm Titrando
836.
Tipo de amostra: UO2 – pastilhas
(Enriquecimento = 4,00% e Fator de enriquecimento = 0,99957)
Massa da
Volume de K2Cr2O7 gasto Volume/Massa Concentração de urânio
Alíquota (g)
na titulação (mL)
(mL/g)
na amostra (UDG, % p/p)
1,2972
19,170
14,77798
88,170

1,2975

19,166

14,77148

88,131

1,2924

19,104

14,78180

88,193

1,2990

19,200

14,78060

88,186

1,2989

19,196

14,77866

88,174

14,77811

88,171

Desvio Padrão (s)

0,004

0,024

Coeficiente de Variação (CV)

0,027

0,027

-

0,034 %

Média

Incerteza expandida (k=2, ~ 95%)

O teste de Grubbs (ANEXO 9), para rejeição de resultados, foi aplicado aos
resultados de concentração de urânio total obtidos, sendo que nenhum deles foi
rejeitado.
A média, apresentada na Tabela 4.2, de valor igual a 88,171 foi posteriormente
corrigida pelo fator de correção de erros sistemáticos e pelo fator de enriquecimento.
Sendo assim, a concentração média vista na Tabela 4.3, já com as devidas correções,
teve valor final de 88,104 %. Valor este considerado bem próximo ao valor de
referência para esta concentração, que é de 88,129 % de urânio e consistente com os
resultados de rotina obtidos pelo laboratório para este tipo de análise. Esta comparação
realizada entre a concentração média obtida e o valor de referência forneceu uma visão
satisfatória da exatidão dos resultados obtidos.
Por outro lado, a repetitividade da análise, representada pelo valor de desvio
padrão relativo, não foi compatível com as obtidas ao longo dos anos pelo laboratório
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para este tipo de análise com outro titulador, cujo modelo é mais antigo. Porém, várias
análises posteriores foram realizadas, nas quais os parâmetros dinâmicos do titulador
foram aperfeiçoados e uma melhor repetitividade foi obtida, conforme desempenho
apresentado pelo LASAL quando participou de programas de intercomparação
promovidos pelo NBL.
A incerteza expandida de valor igual a 0,034 % foi determinada com o auxílio da
planilha Kragten (Tabela 4.3) e os dados de entrada foram determinados conforme a
seguir:
Tabela 4.3: Planilha de cálculo da concentração de urânio total (UDG),
determinada pelo método “Davies & Gray/NBL”, e sua incerteza expandida.

Para as cinco determinações, apresentadas na Tabela 4.2, foi obtido valor médio
da razão entre volume de K2Cr2O7 dispensado por massa de alíquota (v /m) de 14,77811
mL/g. E incerteza padrão tipo A, igual a 0,00179 mL/g obtida a partir da razão entre o
desvio padrão das 5 determinações pela raiz quadrada do número de alíquotas tituladas.
Na segunda linha de entrada da Tabela 4.3 foi inserido o valor do fator bureta de
0,99808 g / mL determinado através da medição da tara e peso bruto de seis frascos,
cada um preenchido por uma bureta com cerca de 20ml do titulante conforme descrito
no item 3.7. Sua incerteza também o tipo A é 0,000077g/mL que foi obtida também a
partir do desvio padrão da média das seis determinações.
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A próxima entrada inserida foi a do título de dicromato de potássio, que
relaciona a quantidade de solução K2Cr2O7 0,05 N em g /mg, em equivalente de urânio,
na amostra. Para esta análise o título da solução K2Cr2O7 0,05 N foi de 5,97401
mgU/gsolução. Sua incerteza padrão foi de 0,00039 mg/g calculada a partir da
expressão da incerteza padrão do título da solução padrão de K2Cr2O7 0,05 N
representada na equação 3.4.
A entrada seguinte foi a do título da solução da amostra, que expressa a razão
entre o peso da amostra sólida e o peso da solução da amostra em mg/g,
Nesta análise o valor calculado para este título foi 99,93663 mg/g com o peso da
amostra e o peso da solução ajustados para esta determinação. Sua incerteza padrão foi
0,00630 mg/g, obtida a partir das incertezas combinadas dos pesos e seus coeficientes
de sensibilidade.
A penúltima entrada para esta determinação foi a média dos desvios (Bmédio).
Esta foi usada para fazer as correções de erros sistemáticos de urânio através da análise
de um material de referência certificado. Com isto foi obtido um Bmédio de valor igual a
0,03284 %, conforme Tabela 4.1. Sua incerteza é do tipo A e foi determinada igual a
0,006064 %, obtida a partir do desvio padrão da média para 8 determinações.
E a última entrada inserida foi o enriquecimento da amostra de UO2 de (4,00 ±
0,01) %. O fator de enriquecimento foi calculado conforme equação 3.14 e para a
determinação da incerteza padrão do enriquecimento foi considerada uma distribuição
retangular.
Os experimentos iniciais, tratados nas etapas 4.1 e 4.2, visaram à obtenção de
informações preliminares de exatidão e precisão do titulador, as quais foram
consistentes com os critérios adotados tanto pelo método Davies & Gray quanto pelas
medições de salvaguardas. Assim, o titulador Metrohm Titrando 836 foi considerado
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adequado para análises potenciométricas de urânio para finalidades de salvaguardas. E,
portanto, utilizado para as análises seguintes de implementação do método semiautomatizado de titulação de alta precisão.

4.3 Adequação dos parâmetros de operação do método de titulação
potenciométrica de alta precisão na forma semi-automatizada
A partir desta etapa foram iniciados os experimentos de automatização de uma
etapa do método de titulação potenciométrica de alta precisão.
O método em questão tem sido amplamente usado de forma manual para a
determinação de urânio total. Porém, neste trabalho foram feitos estudos para realizar
este método na forma semi-automatizada através do uso do titulador Metrohm Titrando
836.
Para realizar tal estudo, foram feitos testes preliminares para a determinação das
condições adequadas de operação do sistema de titulação automática. Dentre eles,
destaca-se o teste de ajuste dos parâmetros no titulador e o teste de definição do sistema
eletródico.
4.3.1

Ajuste do titulador

A etapa de ajuste do titulador, por estar extremamente vinculada à sistemática de
semi-automatização do método, teve como principal objetivo minimizar a subjetividade
introduzida pelo analista durante a fase de adição da solução de dicromato de potássio.
A distribuição precisa do titulante foi obtida por meio de testes de adequação da
velocidade de adição da solução de dicromato de potássio, os quais foram realizados
mantendo-se o volume na faixa entre 5 mL e 10 mL. Além da faixa de volume, outro
parâmetro considerado nesta etapa foi a garantia da realização da titulação no menor
tempo possível, para que não ocorresse oxidação espontânea do urânio pelo ar sem que
isto, é claro, afetasse a leitura do potencial pelo titulador.
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É importante destacar que o incremento do titulador “tamanho da gota” não foi
influenciado pela taxa de adição. Sendo assim, foi adotado ao longo da titulação o
incremento mínimo de 2 μL.
Como condição ideal para a titulação de alta precisão para urânio, os resultados
destes testes apresentaram: taxa de adição pelo instrumento de 0,01 mL/min; taxa de
agitação da solução de 6 rpm; e tendência de sinal de 0,1 mV/min, com tempo de espera
de 2 a 10 s.
4.3.2

Definição do sistema eletródico

Para a definição do sistema eletródico foram feitos dois testes, um com a
composição eletrodo indicador / eletrodo de referência de Pt / Calomelano, enquanto o
outro era composto Pt:Rh / Sulfato Mercuroso (Hg/HgSO4).
O primeiro sistema eletródico (Pt/Calomelano) tem sido amplamente usado pelo
NBL na determinação de urânio total por titulações potenciométricas de alta precisão.
Porém, para este experimento do método semi-automatizado, além do sistema utilizado
na titulação manual, foram feitos testes com o composto Pt:Rh

/ Sulfato Mercuroso

(Hg/HgSO4), o qual é muito utilizado pelo nosso laboratório durante as análises que
fazem uso do método de Davies & Gray/NBL.
Para este ensaio foram utilizadas soluções preparadas por dissolução de um
material padrão de referência de U3O8 (NBL CRM 129A) com massa de
aproximadamente 1 g, conforme prescreve o método de titulação de alta precisão semiautomatizado, descrito no item 3.9 deste trabalho.
Os resultados, tanto para sistema eletródico Pt / Calomelano e Pt:Rh / Sulfato
Mercuroso, estão apresentados na Tabela 4.4. Sendo que, para o primeiro sistema são
vistos resultados de titulações de 4 amostras, enquanto que para o segundo, apenas 3.
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Tabela 4.4: Determinação de urânio total de uma solução padrão de U3O8, pelo
método semi-automatizado de titulação potenciométrica de alta precisão, através
do uso dos sistemas Pt / Calomelano e Pt:Rh / Sulfato Mercuroso
Pt / Calomelano (600 ± 15) mV
Quantidade de urânio (g)

Pt:Rh / Sulfato Mercuroso(130 ± 15) mV
Quantidade de urânio (g)

Presente na
alíquota

Determinada
por titulação

Desvio
Relativo
(%)

Presente na
alíquota

Determinada
por titulação

Desvio
Relativo
(%)

0,854221

0,854143

- 0,009

1,247527

1,247456

- 0,006

0,866642

0,866730

0,010

1,205296

1,205211

- 0,007

0,972869

0,972923

0,005

0,731150

0,731221

0,010

1,168445

1,168530

0,007

-

-

-

Média (% rel):

0,003

Média (% rel):

- 0,001

Desvio Padrão (% rel):

0,008

Desvio Padrão (% rel):

0,009

Para serem aceitáveis, os resultados dos padrões de U3O8 representados pelo
desvio relativo ou diferença relativa percentual (última coluna), devem estar dentro do
nível de confiança de 95 % ou seja, aproximadamente 0,009 %, baseado nos
componentes sistemático e aleatório estimados para o método de titulação
potenciométrica de alta precisão. Deste modo, valores para desvio relativo situados
acima de 0,01 % foram rejeitados.
De acordo com os critérios estatísticos, ambos os sistemas eletródicos
apresentaram resultados compatíveis aos requeridos para o método de objeto da análise.
Contudo, foi escolhido o uso do sistema composto de Pt:Rh / Sulfato Mercuroso
(Hg/HgSO4) para a validação da semi-automatização do método. A relevância para a
escolha deste sistema eletródico foi o seu vasto uso pelo laboratório, fato este que
contribuiu significativamente para que as análises ocorressem sem dificuldades na faixa
de potencial de (130 ± 15) mV.
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4.4 Verificação das características de desempenho do titulador com os
requisitos exigidos pelo método de alta precisão
A validação da semi-automatização do método de titulação potenciométrica de
alta precisão foi realizada através da análise de soluções preparada por dissolução de um
material padrão de referência de U3O8 (NBL CRM 129A).
Para o preparo destas soluções foram utilizadas amostras padrão de U3O8 de
massa em torno de 2,5 g, quantidade esta recomendada na literatura para análises de
titulação potenciométrica de alta precisão. Todo o processo de preparação destas
soluções está descrito no item 3.9 deste trabalho.
Antes de iniciar a titulação, o sistema titulador foi alimentado com todos os
dados operacionais necessários à adequação da análise de amostras. São eles:
(a) Taxa de adição do titulante pelo titulador de 0,01 mL/min, taxa de agitação da
solução de 6 rpm e tendência de sinal de 0,1 mV/min com tempo de espera de 2
a 10 s, definidos através de testes conforme descrito no item 4.3.1.
(b) Potencial final fixado em 130 mV, definido através de testes conforme descrito
no item 4.3.2, referente ao sistema eletródico composto por uma liga de Pt:Rh e
um eletrodo de referência de sulfato mercuroso (Hg/HgSO4);
(c) Máximo de volume total do titulante adicionado a amostra de cerca de 10 mL,
definido a partir do dobro do volume teórico calculado para cada amostra
analisada. É importante ressaltar que 99 % do titulante foi previamente
adicionado na forma sólida e somente o restante (cerca de 5 mL) foi adicionado
automaticamente pelo volume da solução do titulante.
(d) Adição de volume mínimo de 2 μL do titulante ao longo do processo de
titulação até atingir o potencial final de titulação de 130 mV.
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Logo nos primeiros resultados foi observado que a semi-automatização do
método fez com que os tempos de titulação reduzissem consideravelmente. Enquanto
que o tempo de titulação para análise de óxidos pela forma manual leva em torno de 15
a 20 minutos, estas análises, na forma semi-automática, ocorreram no tempo de
aproximadamente 5 minutos.
A comparação entre a quantidade de urânio presente na alíquota e a determinada
na titulação, para soluções padrão de massa de U3O8 na faixa de 2,5 g, está apresentada
na Tabela 4.5. Para os resultados analíticos correspondentes a estas tabelas, utilizou-se a
equação 3.22.
Tabela 4.5: Determinação de urânio total de uma solução padrão de U3O8,
pelo método de titulação potenciométrica de alta precisão semi-automatizado.
Quantidade de urânio (mg)
Presente na alíquota Determinada na titulação

Desvio Relativo (%)

2,238745

2,238753

+ 0,0004

2,221665

2,221466

- 0,0090

2,230244

2,230067

- 0,0080

2,219195

2,219009

- 0,0084

2,221116

2,221018

- 0,0044

Média (% rel):
Desvio Padrão (% rel):

- 0,006 (NBL = 0,009 %)
0,004 (NBL ≤ 0,007 %)

Os resultados obtidos nestas análises de padrões de U3O8, representados pelo
desvio relativo ou diferença relativa percentual, estão consistentes com o nível de
confiança de 95 % ou seja, aproximadamente 0,009 %, baseado nos componentes
sistemático e aleatório estimados para o método de titulação potenciométrica de alta
precisão.
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Como critério para rejeição de resultados, foi estabelecido um valor máximo
para erro relativo igual a 0,01 %. Como não foram obtidos nesta análise valores para
erro relativo superiores a 0,01 %, não houve dado rejeitado.
A repetitividade do método manual, obtida ao longo dos anos pelo laboratório
NBL, para um único analista é ≤ 0,007 %, baseada nos resultados analíticos do material
de referência padrão de U3O8 (NBL CRM 129A). De acordo com estes dados, a
repetitividade desta análise, representada pelo valor de desvio padrão relativo de 0,004
%, mostrou-se compatível com os requisitos básicos de validação do método de
titulação de alta precisão semi-automatizado.

4.5 Realização de experimentos completos de validação da semiautomatização do método
A

partir

das

mesmas

cinco

amostras

analisadas

foram

calculadas

individualmente as suas concentrações, conforme equação 3.25; os resultados obtidos,
com suas respectivas incertezas, são apresentados na Tabela 4.6.
O teste de Grubbs, para rejeição de dados, foi aplicado aos resultados de
concentração de urânio total obtidos, sendo que nenhum foi rejeitado.
Conforme apresentado na Tabela 4.6, o método apresentou repetitividade melhor
do que 0,01 %, representado pelo valor de coeficiente de variação calculado para 5
determinações. O valor obtido para este coeficiente de variação foi de 0,0039 %.
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Tabela 4.6: Resultados de concentração de urânio total para alíquotas padrão de
U3O8.
Concentração de urânio total (UAP)
Sequência de medições

Valor ± Inc. expandida
(UAP, % p/p, k=2, 95 %)

U3O8 - 1

84,7701 ± 0,0106

U3O8 – 2

84,7622 ± 0,0106

U3O8 – 3

84,7631 ± 0,0106

U3O8 – 4

84,7627 ± 0,0106

U3O8 - 5

84,7661 ± 0,0106

Média (U AP,final, % p/p)

84,7648

Desvio padrão (% p/p)

0,0033

Coeficiente de Variação (%)

0,0039

Para cada medição foram determinados os valores dos componentes de
incerteza, associando-se a cada um deles uma incerteza padrão, conforme apresentado
no item 3.10.
Para um melhor acompanhamento e efeito comparativo, foi apresentado a seguir
o demonstrativo para os cálculos de incerteza padrão combinada de cada determinação,
realizados tanto na planilha Kragten, conforme Tabelas 4.7 a 4.11, quanto no ANEXO
10.
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Tabela 4.7: Planilha de cálculo da concentração de urânio total e respectiva
incerteza expandida da alíquota U3O8 – 1.

Tabela 4.8: Planilha de cálculo da concentração de urânio total e respectiva
incerteza expandida da alíquota U3O8 – 2.
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Tabela 4.9: Planilha de cálculo da concentração de urânio total e respectiva
incerteza expandida da alíquota U3O8 – 3.

Tabela 4.10: Planilha de cálculo da concentração de urânio total e respectiva
incerteza expandida da alíquota U3O8 – 4.
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Tabela 4.11: Planilha de cálculo da concentração de urânio total e respectiva
incerteza expandida da alíquota U3O8 – 5.

Para o valor da concentração final de urânio foi obtida a média das 5
determinações e, para calcular a sua incerteza padrão combinada, foi utilizada a lei de
propagação da incerteza, conforme demonstrado na Tabela 4.12.
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Tabela 4.12: Planilha da concentração final de urânio e incerteza expandida
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Além da incerteza padrão combinada, foi calculado nesta planilha, em função do
número de graus de liberdade, o fator de abrangência (k), cujo valor obtido foi igual a
1,96. Consequentemente pôde-se expressar a incerteza expandida, cujo propósito é
fornecer um intervalo sobre o resultado destas medições para um determinado nível de
confiança.
Também nestas planilhas Kragten mostradas nas Tabelas 4.7 a 4.12 pode ser
vista, representada pela covariância dividida pela incerteza combinada ao quadrado
(ci.ui)2/ uc2, valores apresentados na antepenúltima linha das planilhas, a contribuição
relativa de cada fonte de incerteza para os resultados de cada alíquota, assim como para
a concentração final.
Para uma melhor ilustração, as Figuras 4.1 e 4.2 mostram os parâmetros de
entrada que mais contribuíram no valor final da incerteza inerente à concentração de
urânio total, obtida tanto pela média dos resultados de medição (UAP, final) quanto para
cada determinação (UAPi), respectivamente.

Figura 4.1: Gráfico ilustrativo da contribuição dos parâmetros de entrada que
influenciam na incerteza padrão de cada determinação da concentração de urânio (UAPi).
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Figura 4.2: Gráfico ilustrativo da contribuição dos parâmetros de entrada na incerteza
padrão da concentração final de urânio total (UAP, final).
Onde nos gráficos:
ED: é o fator empuxo relativo a pesagem do dicromato de potássio;
PD: é a pureza do MRC de dicromato de potássio;
FD: é o fator equivalência, baseado na reação de oxi-redução entre o K2Cr2O7 e o U;
Wd: é a massa de dicromato sólido para cada alíquota;
Vd: é o volume da solução padrão de K2Cr2O7 0,01N adicionado a cada amostra.

Em ambos os casos, a estimativa de incerteza do mensurando é dominada pela
incerteza do parâmetro de entrada PD, isto é, a pureza do dicromato de potássio
fornecida pelo certificado do material de referência NIST SRM 136e. Isto significa que
a maior contribuição da incerteza, cerca de 82 % e 92 %, conforme apresentado nas
Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente, provém do certificado do material de referência
utilizado.
A segunda maior contribuição, apresentada no gráfico 4.2, vem do empuxo(ED)
referente ao processo de pesagem deste MR de dicromato de potássio que foi utilizado
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(quase que 99 %) na sua forma sólida na determinação do urânio. Isto implica poder
afirmar que o empuxo, para o método adotado, tem uma importância significativa na
estimativa da incerteza.
Pode ser visto no gráfico 4.1, a segunda contribuição que se destaca, com cerca
de 13 %, correspondente a massa do MR de dicromato de potássio sólido (Wd) usado
como titulante majoritário na determinação da concentração de urânio.
Cabe destacar que a pesagem deste dicromato de potássio foi realizada por
gravimetria em uma balança analítica com resolução de 0,001 mg e, portanto, com uma
incerteza padrão na ordem de 10-5, conforme certificado de calibração deste
instrumento. É bem provável que o uso de uma balança de pior resolução nas medições
mudaria toda a representação gráfica e talvez fizesse com que a pesagem do dicromato
se tornasse a principal contribuição de incerteza do método.
A princípio, a incerteza do volume de titulante utilizado parecia ser a principal
contribuição de incerteza, isto porque a determinação da concentração de urânio foi
realizada através de uma titulação. Porém, o volume não aparece entre os quatro
principais parâmetros de entrada na contribuição de incerteza da concentração final
(gráfico 4.2) e representa apenas 1,5 % na determinação de cada alíquota de padrão
(gráfico 4.1). Seu bom resultado é conseqüência da realização da calibração da bureta
em base de peso no processo de conversão do volume medido para unidade de massa.
Posteriormente, a heterogeneidade da metodologia foi avaliada a partir do
coeficiente de variação das cinco determinações, cujo valor foi igual a 0,0039 %, o qual
não foi negligenciável, tendo sido considerado nos resultados das alíquotas simples,
conforme Tabelas 4.13 a 4.17.
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Tabela 4.13: Planilha considerando heterogeneidade na alíquota U3O8 – 1.

Tabela 4.14: Planilha considerando heterogeneidade na alíquota U3O8 – 2.

Tabela 4.15: Planilha considerando heterogeneidade na alíquota U3O8 – 3.
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Tabela 4.16: Planilha considerando heterogeneidade na alíquota U3O8 – 4.

Tabela 4.17: Planilha considerando heterogeneidade na alíquota U3O8 – 5.

Ao avaliar a presença da heterogeneidade nos resultados das alíquotas simples,
supõe-se de início que esta adviria provavelmente do preparo da solução e não da
amostra em si, pois se tratava de um material de referência certificado.
Porém, no caso da análise de 5 alíquotas, seu efeito passou a ser negligenciável
por causa do cálculo tomado pela média, que diminui os efeitos randômicos (divisão do
desvio padrão por raiz de n), conforme Tabela 4.18.
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Tabela 4.18: Planilha considerando heterogeneidade na concentração média.

Porém, mesmo utilizando os resultados com o efeito de heterogeneidade
computados, todos eles (alíquotas simples e média de 5) mostraram-se satisfatórios
quanto à meta esperada (0,01%).
Com o intuito de analisar a exatidão do método, foi feita a comparação entre a
média dos resultados obtidos pela titulação realizada neste trabalho com o valor
certificado do material de referência de U3O8, conforme Tabela 4.19. Esta comparação
fornece uma visão satisfatória do quão próximo o resultado obtido estava do valor de
referência.
Tabela 4.19: Comparação do resultado com o valor certificado de U3O8
Neste trabalho
MRC - U3O8
Diferença
(%, k=2, 95 %)
(%, k=2, 95 %)
( %)
U3O8 - 1

84,7701 ± 0,0106

0,0003

U3O8 – 2

84,7622 ± 0,0106

0,0090

U3O8 – 3

84,7631 ± 0,0106

U3O8 – 4

84,7627 ± 0,0106

U3O8 - 5

84,7661 ± 0,0106

0,0044

Média

84,7648 ± 0,0100

0,0059

84,7698 ± 0,0090

0,0079
0,0084

O valor certificado para o material de referência de U3O8 (NBL CRM 129A),
usado nas análises deste trabalho, é de (84,7698 ± 0,0090) %.
Assim, os resultados determinados para concentração de urânio em cada
alíquota, apresentados na Tabela 4.6, encontram-se consistentes quando comparados ao
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valor declarado no certificado de U3O8 (também apresentados na Tabela 4.19). Isto
significa que, mesmo para a análise de uma única alíquota, foi obtido um resultado
satisfatório. O mesmo acontece com a média das determinações, que possui valor bem
próximo ao de referência, mesmo considerando a contribuição da incerteza expandida.

4.6 Discussão Geral
Este trabalho teve como primeira etapa a avaliação preliminar e operacional do
titulador Metrohm Titrando 836 através da análise de um padrão de urânio (MRC) pelo
método “Davies & Gray/NBL” em uso no laboratório.
Em seguida, para fins de verificação de compatibilidade entre as características
de desempenho do titulador Metrohm Titrando 836 e os requisitos exigidos pelo
método, foram tituladas alíquotas de uma mesma amostra preparadas a partir de
pastilhas de UO2, conforme procedimento descrito no Método “Davies & Gray/NBL”.
Estes dois experimentos iniciais foram importantes na obtenção de informações
preliminares de exatidão e precisão do titulador, que foram consistentes com os critérios
adotados tanto para o método de Davies & Gray/NBL quanto aos internacionalmente
adotados, expressos no ITV 2000, para as medições de salvaguardas. Assim, o titulador
Metrohm Titrando 836 foi considerado adequado para análises potenciométricas de
urânio para finalidades de salvaguardas. E, portanto, utilizado para as análises seguintes
de implementação do método de titulação potenciométrica de alta precisão.
Com isto, foram iniciados os experimentos de semi-automatização do método de
titulação potenciométrica de alta precisão que até então vinha sendo amplamente usado
de forma totalmente manual para a determinação de urânio total.
Dentre os principais parâmetros de operação do titulador através de testes para o
sistema de titulação automática destaca-se a taxa de adição do titulante pelo titulador
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igual a 0,01 mL/min, o sistema eletródico composto por uma liga de Pt:Rh e um
eletrodo de sulfato mercuroso e consequentemente o potencial de ponto final fixado em
130 mV.
Com a definição de todos os parâmetros, a primeira vantagem da semiautomatização foi observada logo nos primeiros resultados onde os tempos de titulação
reduziram-se consideravelmente quando comparados aos tempos da realização da
técnica na forma manual.
A comparação entre a quantidade de urânio presente na alíquota e a determinada
na titulação para alíquotas de padrão de U3O8 foi consistente com os limites de controle
de 95 %, baseado nos componentes sistemáticos e aleatórios estimados para o método
de titulação potenciométrica de alta precisão. Além disto, a repetitividade desta análise
atingiu os requisitos básicos de validação do método de titulação de alta precisão semiautomatizado.
Posteriormente verificou-se também que os resultados de concentração de urânio
para cada alíquota foram satisfatórios perante o valor expresso no certificado do MR de
U3O8. Assim como para a média que teve valor bem próximo ao de referência, mesmo
considerando a contribuição da incerteza expandida.
Também foram avaliados os parâmetros de entrada que mais contribuíram na
incerteza inerente a concentração de urânio total (UAP). E foi determinado que, tanto
para concentração individual de cada alíquota quanto para a média dos resultados, a
estimativa de incerteza do mensurando foi dominada pela pureza do dicromato de
potássio fornecida pelo certificado do material de referência.
Como uma última etapa, foi avaliada a presença da heterogeneidade que deve
ser considerada nos resultados das alíquotas simples. Porém, no caso da análise das
cinco alíquotas, seu efeito passou a ser negligenciado devido ao cálculo pela média.
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Sendo, portanto, a incerteza expandida satisfatória quanto à meta esperada de 0,01%,
mesmo considerando os efeitos de heterogeneidade, para alíquotas simples e média de 5
determinações.
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5 Conclusão
A realização deste trabalho permitiu exemplificar como os modernos conceitos
de metrologia em química podem ser aplicados. O mensurando foi definido claramente
e a rastreabilidade dos resultados, juntamente com as incertezas de medição, foram
avaliadas de acordo com a norma ISO-GUM.
A utilização de uma abordagem metrológica em um programa de medições
química exigiu um conhecimento mais profundo do processo de medição. E isto
posteriormente se tornará uma ferramenta muito útil quando for desejado obter
resultados consistentes e comparáveis ao longo do tempo e do espaço.
O programa de semi-automatização do método de titulação potenciométrica de
alta precisão para a determinação da concentração de urânio total atingiu plenamente os
objetivos propostos na medida em que foram realizadas análises de cinco alíquotas de
padrão de U3O8 na faixa de 2,5 g de massa.
As determinações da concentração de urânio nas amostras foram medidas
utilizando equipamentos modernos como balança analítica com resolução igual a 0,001
mg e titulador automático de detecção de potencial final. Além de método de titulação
potenciométrica que, possuindo princípios de alta precisão, como a adição de 99 % do
titulante na forma sólida, confirmaram os resultados obtidos.
A semi-automatização do método de titulação potenciométrica de alta precisão
foi capaz de titular alíquotas de padrão de urânio com níveis de exatidão e repetitividade
que estão dentro da faixa normalmente encontrada pelos analistas experientes do NBL
usando o método de maneira manual.
A utilização de um sistema semi-automatizado do método de titulação
potenciométrica de alta precisão foi capaz de reduzir a influência do analista e diminuir
o tempo de análise, mantendo a porcentagem de desvio padrão relativo < 0,007 % para
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amostras de aproximadamente 2,5 g de urânio.
A determinação da concentração desse padrão de U3O8, utilizado como uma
amostra desconhecida, teve seu valor final para a concentração média das 5 alíquotas de
(84,7648 ± 0,0100) % a um intervalo de confiança de 95 %, mesmo considerando o
efeito da heterogeneidade. Além disso, mostrou-se consistente com o valor certificado
de (84,7698 ± 0,0090) %.
A meta de incertezas de medição para a concentração média de cinco alíquotas,
esperada em torno de 0,01%, foi atingida, o que significa que a técnica estudada obteve
melhor exatidão e repetitividade (cerca de 10 vezes), relativamente aos métodos (Davies
& Gray/NBL) utilizados em análises rotineiras pela CNEN para fins de Salvaguardas.
A técnica de titulação potenciométrica semi-automatizada utilizando o método
de alta precisão permitiu obter os resultados mais precisos, sempre estando associada
aos menores valores de incerteza de medição.
Com

o

método

semi-automatizado

implementado

será

possível

ao

LASAL/CNEN iniciar um trabalho de caracterização de amostras de urânio a serem
utilizadas em programas de comparação interlaboratorial dos sistemas de medição
utilizados nos laboratórios nacionais.
Porém, é importante ressaltar que a análise de uma amostra real pode apresentar
incertezas maiores devido a possíveis heterogeneidades. Isto não foi avaliado neste
trabalho, porém fica aqui sugerida esta avaliação para trabalhos futuros. Neste caso,
pode ser importante analisar certo número mínimo de alíquotas para se chegar a um
resultado satisfatório.
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ANEXO 9 - Teste de Grubbs
Etapas de realização do teste de Grubbs:
1. Ordenar os fatores de calibração “fi” (i=1,...,6) de todos os frascos em ordem
crescente;
2. Calcular a média dos fatores “fm” e o desvio padrão “s”;
3. Calcular os fatores estatísticos “Gm” e “GM” conforme abaixo:
•

para o maior fator de calibração fmax: G M =

•

para o menor fator de calibração fmin: Gm =

( f max − f m )
s

( f m − f min )
s

4. Comparar os fatores estatísticos calculados com o valor crítico de “G” conforme
obtido da Tabela 7.1A, para uma probabilidade de exclusão de 5%;
5. Rejeitar os fatores de calibração cujos fatores estatísticos forem maiores do que o
valor crítico de “G”;
6. Repetir o cálculo sem os fatores de calibração excluídos.
Tabela 7.1A – Valores Críticos de “G” (Grubbs).
p
(Número de Determinações)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Prob. Exclusão
1%
5%
1,155
1,155
1,496
1,481
1,764
1,715
1,973
1,887
2,139
2,020
2,274
2,126
2,387
2,215
2,482
2,290
2,564
2,355
2,636
2,412
2,699
2,462
2,755
2,507
2,806
2,549
2,852
2,585
2,894
2,620
2,932
2,651
2,968
2,681
3,001
2,709
3,031
2,733

p
(Número de Determinações)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
-

Prob. Exclusão
1%
5%
3,060
2,758
3,087
2,781
3,112
2,802
3,135
2,822
3,157
2,841
3,178
2,859
3,199
2,876
3,218
2,893
3,236
2,908
3,253
2,924
3,270
2,938
3,286
2,952
3,301
2,965
3,316
2,979
3,330
2,991
3,343
3,003
3,356
3,014
3,369
3,025
3,381
3,036
-
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ANEXO 10 - Cálculo da incerteza padrão
combinada na determinação da concentração de
urânio total
U3O8 - 1
Parâmetro

Valor

Incerteza

U3O8 - 2
Derivadas Parciais

Parâmetro

Valor

Incerteza

Derivadas Parciais

ED

1,0002961

9,00E-06

84,74501538

ED

1,0002961

9,00E-06

84,73711072

PD

0,99984

5,77E-05

84,78367377

PD

0,99984

5,77E-05

84,7757655

EU

0,9999932

2,00E-07

-84,77068

EU

0,9999932

2,00E-07

-84,76277777

FD

0,411973

1,96E-06

-205,7661979

FD

0,411973

1,96E-06

-205,7470049

Wd1

0,919286

2,12E-05

91,92357426

Wd2

0,91206

2,12E-05

92,63028234

fb

0,997994

6,40E-04

0,266588272

fb

0,997994

6,40E-04

0,278384509

w

0,999976

2,12E-05

0,266059882

w

0,999976

2,12E-05

0,277832737

W

1995,74

1,41E-02

-0,000352072

W

1995,74

1,41E-02

-0,000364846

Vd1

5,788

1,44E-02

0,045966395

Vd2

5,998

1,44E-02

0,046319785

Ws1

2,640988

1,40E-05

-32,09787715

Ws2

2,620839

1,40E-05

-32,34162853

U3O8 - 3
Parâmetro

Valor

Incerteza

U3O8 - 4
Derivadas Parciais

Parâmetro

Valor

Incerteza

Derivadas Parciais

ED

1,0002961

9,00E-06

84,73796541

ED

1,0002961

9,00E-06

84,73761845

PD

0,99984

5,77E-05

84,77662058

PD

0,99984

5,77E-05

84,77627347

EU

0,9999932

2,00E-07

-84,76363271

EU

0,9999932

2,00E-07

-84,76328565

FD

0,411973

1,96E-06

-205,7490801

FD

0,411973

1,96E-06

-205,7482377

Wd3

0,915735

2,12E-05

92,27394431

Wd4

0,911436

2,12E-05

92,73338867

fb

0,997994

6,40E-04

0,265107729

fb

0,997994

6,40E-04

0,242647178

w

0,999976

2,12E-05

0,264582272

w

0,999976

2,12E-05

0,24216624

W

1995,74

1,41E-02

-0,000348787

W

1995,74

1,41E-02

-0,000317656

Vd3

5,734

1,44E-02

0,046141598

Vd4

5,2222

1,44E-02

0,046371343

Ws3

2,63096

1,40E-05

-32,21753897

Ws4

2,617925

1,40E-05

-32,37782185

U3O8 - 5
Parâmetro

Valor

Incerteza

Derivadas Parciais

u(UAP1)

0,00540 %

u(UAP2)

0,00540 %

ED

1,0002961

9,00E-06

84,74097429

u(UAP3)

0,00540 %

PD

0,99984

5,77E-05

84,77963083

u(UAP4)

0,00540 %

EU

0,9999932

2,00E-07

-84,76664251

0,00540 %

FD

0,411973

1,96E-06

-205,7563859

u(UAP5)

Wd5

0,912234

2,12E-05

92,65319075

fb

0,997994

6,40E-04

0,245167084

w

0,999976

2,12E-05

0,244681152

W

1995,74

1,41E-02

-0,000321232

Vd5

5,281

1,44E-02

0,04633124

Ws5

2,620191

1,40E-05

-32,35110192
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