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Os recursos analxticocYnue ö IP15, dispõe

são utilizadas para a execução, don seguintes rtetodon do dosagon
de urânio, en rotinas gravimetria; fluorinotria? coulonotria;
poiarografia; coiorinetria; radionetria S + y; espectroraotria
Y? anâiiae por ativação; esnectronotria por fluorescencia de
raio'n-X; ativação de neutrons retardados.

Cono recursos adicionais para estudos dos

materiais uraníferos, são usados: difratoraetria de raios-X;
micro-sonda oietrônica; tf>rno-&r.ãlisn; ospontronotria d<?
enissão (ótica); absorção atônica? microscopio potrografico:
lupa estereoscópica; separador nagnético; etc..

Os ninérios do AraxS o Poços de Caldas
foran estudados durante a sua fase de prospecção e por ocasião
dos ensaios de laboratório para sua concentração.

De acordo con entendimentos realisados com
o DEII, foram estabelecidas algunas rotinas optativas para
análise do ninõrios nroveníentes dos varios Distritos.



i - :gJTQDor G"VAIS DE posses:: ns U^TTIO . .

A dosagen do uranio norte ser conseguida,

era coral, por: gr avino tria; volunotria; covilornetria?

arrceronctria? polarografia; espectrometría do omissão (ótica) ?

espectrometría de absorção; fluorincLria; espectrometría por

fluorescencia do raios-X; radiometría ( ?+y );

espectrometría y? ativação ncutrônica; medida do radiação y;

medida dos neutrons retardados; espectrometría do massa.

A escolha do método dependo da quantidade

do uranio presente na amostra a analisar e tanben da

quantidade e da naturesa das substancias que o acompanham.

A tabela I situa os dados do problema para algumas atividades

que necessitara da dosagem de uranio.

Tabela I ( 1 )

Ramo de
Atividade

Prospccção
Geoquímica

Pesquisa
Física

Extr. de mî
nerio

Conc. de nú
nêrio

Obt. do me
Cal

Purif. do ü

Estudos me-
talúrgicos

Concentração
de U na amos

t r a

água: 10
soluçlo:

100 ppm <

1 mg/l a

10 ppm a

100 ug/1

1 ppm a

Ug/1
Wg/g

i 10%

500 g /1

100%

a 5 0 0 g / l

L00%

Quantidade
total

10 , a
10"1 a

de U

1 g
lOvig

_ m _

10 Ug a JL g

1 mg a

1 mg a

10 ug .

10~ 2ug

l u g a

i g

1 8

i 1 g

a l g

1 g

- Exigencias

Precisão
Rapidez
Simplicidade

Precisão muito
grande

Rotina
Presença de
grande número
de outros ele-

mentos

Precisão

Precisão

21a Fiqura T, 03 donínioa do aplicação dos principais netodor;

do ¿eteminação do urânio são conparados.



Im/tg Img

¡<r* iõ-ã

Método* rad'oquimicos

Melados físicos e fisicoquímicas

Métodos químicos

¡cF 10 IO2

Ativação neutiónicoicontogem V

JO"» 105 | Q6

Fluorin.etrlo
iS a 3 0 %

:2 0 5 % j
Ativ. ntutrõnico, com. d« n retordodos

t í a 10 %
I Etpeciroçrafifl de rajo» X

a« ««listão ^
* la lO% i

I '
Cismatngrofiii sobre papel
< p.

I
Polorogralio
i 2 o 5 %

Semi-micro a mlçro-volumeirio Volum«trlo
«0,5 0 5% iO,S a

Potenciunutrjo
* ! O 5%

C«lar¡melria
í l 0 3%

Gtovlwtdo
*0,I a 2%

Fig. 1 - Comparação entro varios mctodos analíticos (1, 2 e 5)



2 - nr: s^oir.i DE URÄIIIO UPADOP ti

2.1 Gravimetria

Dontro os métodos químicos, a gravimetria

so destaca por nor o único método absoluto do análise.

A gravimetria consiste numa seqüência do

operações, envolvendo reações químicas e processos físicos,

con o objetivo de extrair o urânio da anostra, isolando-o dos

outros elementos, passando-se primeiramente ao conposto

nitrato de uranila e finalmente, por calcinação, ao oxido

U-JOQ, procedondo-se â sua pesagen precisa.

É um método trabalhoso, demorado, caro o

exige pessoal altáñente especializado. Este método é usado, no

IPR, para amostras de teores elevados de urânio, superiores a

1%. Para teores da ordem de 5% é esperado um erro da orden de

1%. Para minérios pobres, se for desejada essa precisão de 1%,

será necessário o tratamento do 1 kg de material, con grande

consumo de reagentes.

A seqüência de operações que visan a

extração do urânio varia em função da natureza da anostra.

Os outros métodos químicos se valem de

alguna propriedade específica do um dos compostos de urânio e

procuram isolar este composto, procedendo a comparação con

padrões. n:íiaem todos elaboração química nais ou monos complexa.



2.2 üótodo CTG - fosfato-vanadato

Eate método se presta a analiso do

minérios pobres de uranio, tondo sido nuito usado pelo Î R on

análises Co material granítico uranífero do Helo Valo, :IO.

Suas pri-ncipais vantagens são; simplicidade, possibilidade de

coloca-lo on rotina e não requerer aparelhagen especial. Sua

sensibilidade ê para 100 ppn de U,0o. Suas deficiências se

prenden ao fato do ser necessária a abertura completa da

aiaostra e a dissolução do urânio, sendo ainda critica a

operação da "'viragem", dependendo nuito da qualidade dos

reagentes.

2.3 Fluorinetria

Ê un método específico de dosagen de

urânio, baseado na nedida da intensidade da fluorescencia,

entre 3.400 e 3.600 Å, excitada por ultra-violota. 2 muito

sensível, chegando a detetar 10~ g de urânio. Apresenta

dificuldades no preparo das amostras, que exige fusões a altas

temperaturas e tamben cuidados especiais para se obter

adequada reprodutib i lidado. É necessária a solubilização total

da amostra e a eliminação de elementos interforentes. A

solução ê incorporada ao fundente, on geral uma mistura de

fluoretos de litio e sódio. A operação de fusão é crítica e

cuidados são tonados para mar.ter a pastilha seca. 15

construida uma curva de calibração, com padrões de confiança.

Esta curva é assimilável a una reta até o valor de 4yg. A

sensibilidade c muito boa: 0,001 |ig e a precisão h razoável,

de 10% de erro nesta faixa.

Seu uso no IPf* tem sido para o atondinonto

da demanda analítica por parte do DEM/CIIETT, relativo ã

"rotina III", para geoquímica dos solos. £ un recurso scinpro

usado para confirmações do outros notorios,, quando se trata de

amostra dn baixo teor.



2.4 Coulonotria

IS un nctodo de difícil1 execução, pois as

condições são críticas, lio entanto, oferece alta precisão o

sar.aihilido.de: para teores de 0,1% de UjO,, o erro é inferior a

0,25. Atualmente está fora do uso no IPn., tendo sido assunto

de teae para mestrado no curso do C.CTll.

2.5 Polarografia

Sô foran feitos alguns testes con este

laétodo no IPR. Para amostras con teores de 15, o erro é de

2%, con una sensibilidade de IDO yg.

2.6 Colorinetria.

É necessária a abertura previa da amostra

e a extração do uranio con acetato de etila. £ usada &

dibrnzoilnetana cono o reagente que dá a cor. Este é un dos

métodos de mais extenso uso, tendo sido por algún tenpo usado

en rotina para analises das amostras de Araxá, cono nétodo de

confirnação para as dosagens por fluorescencia de raios-X.

Ten sua fai::a de uso entre 30 e 1.600 ug, cora erros de 10 yg

(que, en 30 ug, da 30%) e 16 ug (que, en 1.(500 ug, da 1%).

necessita, para vina determinação completa,

do tenpo total de dois dias, podendo seren feitas operações en

paralelo, de nodo a oferecer una capacidade de 10 amostras por

dia.

2.7 Radiometría ?> + y

Consiste na deteção das radiações naturais

do uranio contido na amostra, nedindo-se principalnar.to. as

radiações R + y, indistintamente. * un nótndo que podo sor

usado nosr.o no car.no, pois dcr.iar.da oeruipanento simples. Não õ'

solctivo, jofrendo interferencias de outras fontoa do

radiações naturais, principalmente Th, ̂ .n e I'. Isto ocorre,
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por exemplo, onde o Th narticina con un fator do 4 en ralação

a radioatividade do U, Sua sensibilidade ê pequena o exige

tenpo de medida longo. No IPR 5 usado para uma triagen das

anostras provenientes don Distritos do DEM, possibilitando a

eliminação de anostras de baixo teor, que não ofereçam

interesse.

2.3 Espectrometría Y

As radiações y naturais do U o do Th

oferecem determinadas faixas de energia que, apesar de

complexas e sujeitas a numerosas interferencias dos varios

descendentes radioativos de cada fanília, poden caréicterisar,-..

pela sua intensidade, o teor de ü ou de Th. Procedendo-se ã

medida da radiação total com um detetor adequado e usando-se

recursos eletrônicos convenientes., e possível separar estas

faixas características. Correlacionando-so as intensidades

obtidas com outras de padrões bem conhecidos, ê possível

dosar os teores do U e Th na amostra. O método exige que a

amostra apresente seus elementos radioativos cm equilíbrio, o

que é difícil, principalmente quanto aos elementos gasosos,
«. 2^2

como o radônio, Rn ~ . Seria necessário, apôs o preparo da

amostra, a espera por um período de 30 dias, afin de se

restabelecer o equilíbrio do radônio. Ho IPR o método é

extensamente usado em rotina. Oferece uma sensibilidade de

100 ppm e sua precisão c de cerca de 10%. Os teores relativos

de Th e U não poden variar muito: por exemplo, so o Th for

duporior ao U con un fator de 10, não ó possível u dosagem do

U, e reciprocamente.

2.9 Analiso ror ativação

Consiste na irradiação da anostra er. fluxo
de neutrons G 5 basearia ras rcacõos

O
23Ü

TJ
23!)

23,5 min
- : i P

2 3 9



O método diforo das analisas. químicas

convencionais por basear-se nas propriedades do núcleo

atônico o nao no comportamento dos elétrons exteriores. Exige

a abertura química da amostra afin de serón separados

previamente os elementos interferer.tes, principalnonte as

terras-raras.

h amostra c irradiada no reator, sendo

esperado un certo tenpo para o decainento da radiação do V

e en seguida é levada a un equipamento de contagera, onde é

medida a radiação Y ele 0,273 JIcV do nctünio, que ten noia

vida de 2,3 dias. Se, en ve2 do uso do cintilõmotro

"convencional, for usado un detetor de estado sólido Ge (Li)

alimentando un nulticanal, serão obtidas resoluções nuito

superiores, evitando-se grande parte das interferências. Esta

é a montagen en uso no IPR,. perni tinao a con tagen dirota da

amostra, son o trabalho do extração do uranio. £ de boa

sensibilidade, dependendo da amostra, indo desde 10 yg no caso

geral, até 0,01 yg no caso do Zircaloy.

2.10 Espectrometría por fluorescencia de raios-X

O método de analise por espectrografía

de fluorescencia da raios-X se baseia em algumas propriedades

dos raios-X, que nos permiten realizar uma análise qualitativa

e quantitativa dos elementos de urna amostra.

Os elementos presentes en urna amostra são

excitados por um feixe primário de raios-X e passam a omitir,

cada um, suas radiações características. 0 feixe secundario

policromático o condusido, por un nistena colimador, a un

cristal analisador que, por difração, separa as radiações do

cada comprimento do onda, sogundp um angulo correspondente,

lustas raian, assim separadas,' pódom ser percebidas por un

contador que se dnsloca, segundo un arco "do circunferencia, or.

um moviríGnto co¿ti:ial con o do cristal analisac'or. O crir,t;il

gira con velocidade motade daquela do contador,, afin do qua o

ângulo de incidência neja nennre içiuil ao do "roflo::ao". On

sinais recebidos pelo contador são submetidos ã olabor¿icao

eletrônica, constituida do ¿implif¿cação, formarão o.
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discriminação. I3m seguida os sinais vão ter ou a um

registrador gráfico, onde é obtido o espectro geral da

amostra ou vão a um sistema do contagem para ser medida a

intensidade de cada rai&,

A analiso química por ojspoctror.ctria cio

raios-M data dos trabalhos pioneiros de Kevosy o Coster na

Alemanha, on 1923. nios usavam filmes fotograficos para

registrar ¿espectro. O método não se tornou popular ató que o

desenvolvimento do varios tipos de contadores pernitiu a

medida direta das intensidades, diminuindo o ter.po necessário

para a análise. O nctodo, apesar de hoje ter atingido un alto

grau de perfeição , ainda se encontra on desenvolvimento.

As principais características deste método

analítico poden ser assim resumidas:

1 - Ê uia método qualitativo e quantitativo de análise dos

elementos de una amostra;

2 - Independe das ligações químicas entre os elementos e do

estado físico da amostra;

3 - É um método geral, que se aplica a todos os elementos, a

partir do F ( A = 9 ), ate os trans-uranianos. Os

equipamentos mais modernos ja dototan até ó *I ( A = 7 ) ;

4 - Tem um caráter universal, pois aborda todos os elementos

de um modo idêntico, fazendo apenas variar certos

parâmetros de medida bom característicos e sempre os

mesmon, como: e::citação? dispersão; dotoção; etc. Isto

significa qv.-j o sistema 5 sennre o mesmo, por exemplo,

tanto para o chumbo quanto para o cloro;

5 - Abrange todos os domínios de concentração, desde traços,

da ordem de algumas partes por milhão, ato olcmontor? puror?,

isto c, concentração de



10

G ~ A precisão da analiso, para os maiores constituintes,

podo chegar a 13 ou a valoras nolhoros, dependendo

principalnontG da estatística do contagem

7 - A sensibilidade, isto 5, o limito inferior do

concentrações que poden ser determinadas, depende da

relação "pico/back-ground", En natrizes leves poden sor

conseguidos, por exonplo: 5 ppn do Ca e Ti; 10 ppn de Fe,

Cu, Zn; 50 ppn do Rb, Sr,3r, U, I7b.

8 - É un método não destrutivo, o quo torna possível fazer

referencias a amostras já analisadas, senpre que for

necessárioT

9 - A análise é reprodutlvel en qualquer tenpo. Sendo un

método comparativo, dependendo da confiança no padrão,

podo ser obtida una precisão nuito boa;

10 - É un nétodo-nuito rápido, sendo o tenpo de análise,por

elenento, variável de 10 segundos a 5 minutos, raranonte

demandando periodos nais longos;

1 1 - 0 espectro é sinples, con duas ou dez raias

aproximadamente, conforno o elenento (raias da série K ou

L), o que é una vantagen nuito grande na análise de

materiais conplexos, cono minerais de terras-raras. Oferece

tamben facilidade para se distinguir elementos de difícil

separação qulnica, como o • 3r e o Ilf, o lib e o Ta;

12 - Presta-se nuito bon para análises en série, automatizadas.

Ultimamente seu uno difundiu-se junto ã indústria para

análises ã boca do forno o do naterias primas, oferecendo

resultados ca POUCOS secundes.

O IPR dispõe do dois equipamentos para

fluorescencia de raios-": un Philinn, PT-7-i0in, nanual, com
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para difratonctria o un Rigaku, automático.

Estos cquipar.cntos são continuamente utilizados, analisando, on

nédia, GO amostran por dia. Os tipos de análises varian:

) - Espcctron ccnplotos registrados or. papal,

possibilitando una análise seni-quantitativa clon

elenontos de números atônicos superiores ao do F

sondo os elementos dados en A grupos de concentran aos

ciaiores (>10S) , médios (<10%) , menores (<l%) e

traços

II ) - Dosagon quantitativa do rotina, polo nótodo de diluição

da amostra en natriz levo (silica), na relação de 1:10.

Permite una rapidez do una a duas dosagens nor ninuto e

una sensibilidade entre 50 a 200 ppn, dnpe-nd^ndo do

elemento. Sua precisão é de cerca de 55. fio nótodo

nais usado, sendo adequado, pola sua rapidez e

precisão, aos trabalhos de dosagon en rotina, para

apoio de pesquisas geológicas o de processamentos

químicos ou físicos de ninórios;

III ) - Para maior precisão, são usados nétodos nais

sofisticados, cono o dos acréscimos, usado tanbéra para

controlo do próprio laboratório. Estes métodos poden

atingir sensibilidade de 5 ppn e precisão de 1%,

demandando tempo de dosagen da orden de 20 minutos.

o método de fluorescencia do raion-X é

responsável pelo atendimento da naioria dos podidos do análise:

da CIIEII.
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üeutronr; rctárdcidon

Fundanor.talncnte, o nctodo é un procenso de

ativação. Contudo, distingue-se da ativação en geral nor so

noclir o fluKO CTG neutrons retardación.

A ativação que leva ã enissão de neutrons ê

característica quase exclusiva dos nuclldcos fissionãvois. São

nuitos os nuelídeon fissionãveis, nas no caso de análise de

ninério, sonente os naturais tên interesso. São eles,

principainonte, o torio Th" ", nonoisotopico o o elemento
233 ^35

urânior constituido principalmente de U . 0 u~ representa

apenas 0,72% da abundância isotópica. Outros elenentos pesados

susceptíveis de fissão induzida forman núcleos compostos f de;

energia acina do espectro energético dos reatores, tornando suà

probabilidade de fissão nula. Tanto o U233 cono o T ten
seção de fissão nula na região de energias baixas, representando

•* *j *5 n "

un liniar de fissão en torno de 1,2 íleV para o U" •© 1,9 MeV
°32 - "*25 ~ -para o Th*" . Ja o ü" ten a seção do fissão característica de

1 /Vn nas energias baixas, con una ressonância en 0,3 eV. Se

se trata de uri ninêrio.de urânio en que o torio não esteja

anonalanente presente (teor 20 vezes superior), podemos avaliar

o conteúdo de urânio con apenas una nedida, desprezando a

influência do torio, ou reconhecendo-se esto teor, fazer a

correção dessa influência.

A natureza da radiação neutrônica difere

das demais radiações, fato que nos pernite enprcçar un nétodo de

deteção especifica que distingue os pulsos provenientes da

deteção de neutrons dos pulsos correspondentes â detecão do

radiações do outra natureza; isto é conseguido, na" pratica, con

o uso do detetor proporcional de BF, e do una elotrônica

conveniente.

A ativação noutrônicci e a nodida dos

neutrons retardados, técnica e nontagen desenvolvidas c aplicada:

con sucesso no IP?., é o procasso de àosagcn do urânio mio, sei

dúvida, posnui as .v.olhoren qualicarlos: ausência quase total do

nctnipulação das anoctras, sor.clo necessário apenas quo elas caibar



nos tubos cor.ur.s de polietilono usados corto Involucros para

irradiação. O resultado ó dado, apôs confronto con un padrão,

dirotanonto or. conteúdo de uranio. Assira, para so obter a

porcentagem, basta apenas una posada. Apresenta una

sensibilidade para dosagon do uranio ato 1 ug. J5 rigorosarnontr:

linear até 10 ug. C isento de interferência de natris. A

precisão é sononte linitada pela estabilidade do fluxo do

roator, que é da orden de 15, O tenpo do análise ó de 2

ninutos por anostra. n ensaio õ não destrutivo e se presta

nuito bon â autoruitisacão.

A seqüência de operações é bastante

sinp.les: pesada a anostra, con aproxinadanento lg, 5 ola

colocada en un tubo de polietilono lacrado cor. parafina, quo ó

colocado ora un porta arrostras especial. Este ó lançado era un

conduto penunâtico e vai ter ã rogião do núcleo do reator.

Apôs 1 nin do irradiação a anostra ê devolvida pelo tubo

pneunãtico e vai cair na posição de contagen, en un tanbor de

parafina, ontre os contadores de BF,. Ilã una espera de 15

segundos af in de decair as radiações intensas e de noias-vidas--

curtas, principalnente. do oxigênio. É então procedida a

contagen por 40 segundos e nova anostra poderá dar seqüência ao

ciclo, A cada 10 anostras nedidas é feita una medida do padrão.



3 - Au::iLi.y>ss UFADOS *IQ or;

Alén dos recursos instrumentais e nétodos

analíticos ja citados, o IPR dispõa do outror. frcquenter.entc

utilizados en estudos relacionados con nateriais de interesso

para a energia nuclear, que serão en seguida citados

resunidanente.

3,1 Difratonctria do raios-X

O laboratório de Analise Instrumental do

IT»R possui, alên do jã noncionado equipanento Philips, un outro,

Rigaku, especificanente destinado a estudos difratonétrieos.

En conjunto, os dois aparelhos dispõe de recursos para:

difratogranas en papel, cañaras de Debyie-Scherrer o cariara

plana. Ha tanbén un arquivo conpleto de fichas da ASCT para

identificação difratonêtrica. Este recurso é constantenonto

usado para identificação nineralõgica, análise quantitativa de

fases ninerais ou notalogrãficas, deterninação do tananho de

grãos, deterninação de parânetros cristalinos, etc.. O tenpo

nédio gasto para a obtenção de un difratograna, en rotina de

identificação, é de 10 ninutos. Assin, é possível o uso deste

recurso para aconpanhar una análise nincralógica, sen una

donora incoveniento nas respostas.

3.2 Ilicro-sonda eletrônica

Conta o LAI con una nicro-sonda eletrônica

Ilitachi-Perkin-Elncr con dois goniônetros para análise

dispersiva, un terceiro canal, constituido de un detetor do

estado sólido do Si (Li) e un nulti-canal Ortoc. A resolução do

inagen c do 50 0 Å, podendo a inagen eletrônica sor obtida por

detoção do olotror.c absorvidos, olotrons secundário.", ou olotronn

retro-espalhados. Os aunnntos de inagen vão desde 60 até



20.000 vezes. A deteção c feita por contadores proporcionais de

fluxo o a eletrônica associada conta cora recur son para

discrininação cie altura de pulsos, podendo assim eliminar

interferencias do ordens diferentes e diminuir a radiação

branca. Pela varredura do foi::o do elotrons obten-se un sinal

en un tubo do raios catódicos, que possui varredura síncrona,

obter.do-se una inagon eletrônica da amostra con nitides a grande

profundidade de foco. fi possível obter, en una segunda tola de

tubo de raios catódicos, a inageia de raios-" do un único

elemento, possibilitando un nápeanento da distribuição deste

elemento no canpo observado r.o 1? tubo. Todos os elementos são

detetãvqis, a partir do Be-4, ficando fora do alcance do

aparelho soner.te os elenentos I!, He e Li. Ainda outros recursos

possibilitan a análise de linha, que dã a variação da

concentração do cloncnto on estudo ao longo de un corte

horisontal da inagen, ou una sucessão destas linhas, fornando ur

feixe, dando impressão de gráfico tri-dinensional. Con o feixe

eletrônico fino o usando o detetor do Si (Li) obton-sc na tela

do nulticanal un espectro do ponto exaninado na anostra, sondo

possível o registro do espectro en un registrador "Y,

representando a conposição de alguns nícrons cúbicos da anostra.

A II. S. E. é un instrumento nuito útil on

estudos nineralôgicos, oferecendo, ao lado da inagen eletrônica,

que é réplica da inagon ótica, a distribuição de elementos de

interesse nos vários ninerais da anostra. S útil tanbén on

estudos nptalogrãficoo, investigações sobro difusão, segregação,

oxidação, netretação, etc.

3.: Terno-anãliso

O IPR conta con dois oquipanontos para

ar.álinos ternican, podendo e::ocutar sir.iultar.oancr.tn ou r.uo,

anâlisos tornogravinõtriccis, tcrnoriifaroncitiis ou

ternsclilatonõtriccis. f: una ferranenta ú t i í para definir

tcrApcraturan críticas er. una reação, p¿a-a caracterizar p:roaar.c¿i

do espacies ninerais ou necno investigações de r.uOançurs úo. farso,
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podorcio, on qualquer dos canon, facer r>.cdidas quantitativas.

3.4 Esocc tro ora f ia cio cr.insão

"oi rccer.tertcnto instalado no Laboratorio

ele Analise Instrumental un espectrógrafo ótico da Jarrc.1 Ash,
con 3,4 n ele distâr.cia focal e possuindo excelentes fonto
estabilizada para arco ou centelha. 0 registro se faz en filr.o
de 35 mn ou en placas fotograficas r nostrarído una boa separação
de linhas visinhas. A interpretação dos espectros e a neclida
das intensidades das raias analíticas são feitas con o auxilio
de un nicro fotôno.tro digital automático con registrador cr>
papel.

Esto nétodo não õ nuito usado para a
dosagen do uranio devido à complexidade do espectro deste
elenento e à fraca intensidade de suas raias, sendo difícil a
escolha de una boa raia analítica, "as, o nétodo é de grande
valia no estudo do nicro constituintes, se prestando para rotina
de geoquínica ou dosagen de traços de olenentos en ligas.

3.5 Espectrografía de absorção atônica

O IPR possui dois equipanentos comploton,
das narcas Perkin-Hlner e Jarrell Ash, con una coleção das nain
conplotas de tubos para a maioria dos elenentos.

O nétodo não é usado para dosagen de urânio
nas é continuamente solicitado para outros elenentos,
principalmente para ar.ostras facilnente solubilizãveis.

3.6 Pctrocírafia

O LAI poaaui microscópios petrográfico:: e
recursos para a c.::ccução de lâniiias delgadas, cono sorra cin
diarantes c politri" cin dinco horisontal. Apnsar de haver
demanda, este tipo cio invri.Ttigacao não or»tá soncio feito de nodo
rotineiro no I?PW por faltei do pnsnoal habilitado. A atividade
se rnsuno en observações esporádicas, a fin de resolver alguna
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duvido en problemas específicos.

3.7 Outros .recursos

Alen dos recursos enumerados, poden ser

citados alguns outros que frequentenente são solicitados

investigações de materiais uraníferos, cono: fotografia;

lupa binocular; separação magnética; líquidos pesados?

determinação de densidade; fornos elétricos; lus ultra-

violeta; etc..

3.8 Preoaro de amostras

Qualquer tipo de análise depende

fundamentalmente do preparo da amostra. O Laboratorio de

Análises diòpõe de dois conjuntos para o preparo primario de

amostras Hiñerais: Un, no prédio do LAI, destinado a anostras

de qualquer natureza e outro, situado no predio da Oficina

Mecânica, exclusivaríente para amostras minerais de interesse

do DEri. Com esta separação procurou-se minimizar contaminações.

As instalações constar, de britadores de mandíbulas, moinhos de

discos, vibradores de peneiras, mesas para quarteamento,

estufas, exaustão e ar comprimido.

Há um outro Laboratório, destinado ao

preparo final de amostras, contando com grau mecânico,

honogenizador, moinho de bolas, prensa hidrostãtica, balança

analítica, etc.

As amostres são sistematicamente arquivadas

para referências futuras.

3.9 Análise mineralógica

A análise mineralógica do una amostra

consisto nas seguintes operações: britagen; moagen grosseira;

separação granulonctrica com peneiras de 23, 3G, 60 e 100

meshes, deslanagen presorvando-ae a lama e separação magnética.

Aa varias frações obtidas oferecem concentrações de espécimes

minerais quo são con certa facilidade separadas a pinça, con



auxílio do una lupaestereoscôpica. DG cada.fração separada•G

feito un difratograna, sondo antes preservados alguns grãos,

colados a urna lamina dè vidro, para futuras preferências. 03

difratogranas de cada fração possibilitam a identificação dos

minerais. Da anostra original ó feita una análise

semiquantitativa por espectrometría de raios-X. 0 boletim do

analise fornece os resultados da analise dos elementos e dos

minerais presentes. Em casos especiais são usados recursos

mais sofisticados, como micro-sonda eletrônica,

auto-radiografis, dosagem precisas de alguns elementos,

analise ternodiferencial, observações ao microscópio

petrográfico, etc..
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O IPR, desde suet fundação, so preocupa or\

contar con recursos analíticos quo atendam prioritariamente à

denuncia de analices de ninorios do urânio, ITOUVQ A fascn

distintas neste trabalho, an épocas diferentes nas que nuitas

vesos se superpõem:

4.1 Pesquisa de urânio na região da Serra da Moeda, no
Iluniclpio do. Belo Valo

Foi un trabalho executado pela antiga
Divisão de Geologia do IPR que procurou localizar una possível
jazida de urânio naquela região. Os trabalhos foram ben
orientados e ben executados, tendo' chegado ã conclusão de que?.
a ocorrência não oferecia ccudições de se tornar una jazida.
As análises foran executadas pela Divisão de Puínica e foi
usado, principalmente, o nétodo do fosfáto-vanadato e
fluorinetria, sendo on trabalhos acompanhados por eficientes
investigações petrográficas através do lâninas delgadas e uso
de técnicas de enulsões nucleares.

4.2 Pescmisa de urânio en Araxã

A presença de urânio e tório na área de
Barreiro, Araxã, é conhecida desde 1925, através do trabalhos
de D. Guimarães. Diversas entidades se preocuparan con o
assunto, realizando algumas pesquisas sen, entretanto, resultado
conclusivo. En neados do 1965, o IP™, propôs â CITDTT- que o
problena do urânio en Araxã fosse reaberto, não só com o fin
do dirimir dúvidas levantadas pelos trabalhos anteriores, r.an
também con o objetivo do pesquirir o urâr.io sob outras forras,
cono, por exehplo, fi::acão do urânio sob a forna de minerais
fosfatados, "o scrundo semestre de 1055 a c:inil aprovou o
estudo.

On trabalhos anteriores eran deficientes
quanto ã dosagem de urâr.io no extenso do-jôsito do niobio



existente. Paralcjlar.antG aos trabalhos do "carino, o IP

desenvolveu estudos no sentido da equacionar o problema da

extração do uranio en bases econômicas, a partir do concentrado

de pirocloro, considerado até então oneroso e inpraticávél. As

amostras ferarr. representativas do cada notro dor; 17.0QH n do

poços, 2,900 n de galerias, 1,300 n de furos do sonda o 33 n

do trincheiras. As análises foran feitas enpregando-se a

espectrometría de raios~X. Foram ainda analisadas amostras

cedidas pelo D1TPII e pela CAÍ1IG referentes a trabalhos anteriores,

perfazendo un total de 23,843 amostras. Eran dosados en cada

amostra en nédia 9 elementos, dando um total de nais de

200,000 dosagons. As anostras e on resultados eran trocados

entre Araxa e Bolo Ilorisonte por malotes bisenanais, de modo

que os trabalhos de canpo tinham rápido prosseguimento, com o

pronto conhecimento das dosagens.

Con o objetivo de atender a essa donanda,

foram aperfeiçoados o adaptados métodos analíticos por

espectrometría de raios-X (5) que hoje são adotados en rotina.

Og métodos de raios-X tamben foran usados para controle don

trabalhos de laboratorio, visando a extração do uranio, das

terras raras o do niobio.

4.3 Minério de Pocos de Caldas

Ao nesno tenpo em que se desenvolviam on

trabalhos en Araxá, foram executados alguns estudos en material

proveniente de Poços de Caldas, como por oxor.plo idcr.tificaçõos

difratonctricas dos minerais existentes en amostras do Campo do

Agostinho e correlação entro U o "r orí diversos tipos do

amostras.

Durante os testes do lixiviacao en ninório

do Pocos do Caldas, foi feito o controle analítico dos

elementos U, :io, Sr, Fe, Si, ? c S, tanto nas lixivias, quanto

non ranícluon, efetuando un controle total c rSnido para on

trabalho:: da Pcrrãb do T.n^r.r.hnrin nuír.ica. Hr.tn trab¿ilho

resultou nít publictição do relatório final do procnnno do

tratcinonto c.o nincrio do Fe tor - C-00.
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-1.4 ?ipoio anal-itico às ponmiisas'flo' nrí"

o ar.o de ÍC17 2 o IP™. ater.clou a

contínuas solicitações provenientes cío algunn distritos cío nn?!,

referentes a estuuon do materials radioativos, 0 IPR sonoro

procurou dar o nâxino de prioridade possível a estes pedidos,

tendo em vista facilitar o boia andamento das prospecçõess en

curso.

A partir de 1973 o IPR ficou responsável

pelo apoio analítico aos trabalhos de car.po do todos os

Distritos do DE!I. Ti fin de facilitar esse apoio analítico, apôs

una sério de reuniões entre as pessoas envolvidas, tanto do

DE'I quanto do IPR, procurou-se estabelecer una série de

operações de rotina visando a naior rapidez na execução das

analises solicitadas.

Os métodos atualmente utilizados en rotina

para dosagem de uranio são: espectrometría Y, fluorinotria,

raios-X e neutrons retardados. As rotinas estabelecidas permiten-,

ao geólogo escolher o método mais conveniente para cada caso.
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