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SOBRE O MINÉRIO U RAN IF E RO DO MORRO DO AGOSTINHO, POÇOS DE

CALDAS, MINAS GERAIS, BRASIL. DETERMINAÇÃO DO URÂNIO E

APRESENTAÇÃO DE UM ESQUEMA PARA O APROVEITAMENTO

DO URÂNIO E DO MOLIBDÊNIO DAS SUAS

LIXlVlAS, POR TROCA IÔNICA.

Harko Tamura Matada

RESUMO

Apresentam-se neste trabalho 'rés métodos nso desfut;vos de determinação de urânio no minéro do Morro do
Agostinho, Poços de Caídas. Minas Gerais, vsando è sua determinação rápida A tabela V'll-1 perm-te a comparação
entre os métodos agora c tados e uma análise qu.m CJ feita pelo método voiumétnco

1 - Especrromet"a de ra>os gama, baseada na radioativdade natural cuja análise se baseia na medida da
intensidade do fotopico do torio-234 de 93 KeV, descendente imediato do urânio 238.

2 - Espectrometna de raios-X fluorescentes, que se baseia na medida da intensidade da linha ULOi. de
ordem H

3 - Medida de rtéufons atrasados am"'dos na fissão de núcleos físseis guando irradiados com neutrons
térmicos

Discute-se também nesta dissertação o comportamento de mamo e do molibdénio em relação ao sistema
sulfúrico-resina aniômca Fez-se um estudo comparai,vo de 'etençio de urán'0 e de molihdénio em resinas aniônica
forte e aniòmca fraca, bem como sua eluição selet.va por meio de reagentes adequados 0 mol bdèmo é retido e eluido
mais facilmente da resina aniónica fraca enquanto o urânio é -et do e eiuido . íelhor da resina aniõnica forte. Em vista
dos resultados obtidos, sugere-se um nquema para a separação desses elementos nas 'ixívias sulfúricas do minério do
Morro do Agostinho

CAPITULO I

INTRODUÇÃO

A região de Poços de Caldas, Estados de Minas Gerais e São Paulo, vem sendo objeto de estudo
há muitos anos, quer pela natureza das rochas ai' encontradas, quer pela ocorrências de minerais, algumas
delas apresentado interesse econômico Assim, são conhecidas, de longa data, suas rochas de natureza
alcalina, todas objeto de nurrmroscs trabalhos: brechas e tufos, ankaratritos, lavas fonolíticas, tinguaítos
e fonólitos, foiaítos, lujauritos, chibinítos Dr mesma data slo referidos, por exemplo, seus depósitos de
bauxíto, de "caldasito" (mistura mecânica de zircio e de baddeleyitú), de argilas. Enquadrar-se ia, aqui,
a ocorrência de bastnaesita, um fluorcarbonato de metais céricos, do Morro do Ferro, que poderá se
tornar uma fonte econômica de terras raras e tório, caso se confirmem as suspeitas de uma concentração
substancial desse mineral



A pesquisa minuciosa e sistemática da região de Poços de Caldas que vem se desenvolvendo há
dez anos. aproximadamente, com o objetivo de focalizar ocorrências novas de minerais de urânio,
permitiu a descoberta, em 1965, de uma nova área de interesse para o urânio. Situa-se ela na parte
central do planalto do maciço alcalino, mais precisamente no local conhecido pela designação de Morro
de Agostinho, ver a figura 1.
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Figura 1 - Mapa do Maciço Alcalino de Poços de Caldas Tirado do Mapa Geológico da Mesma Região,
Publicado em 1959 por Reinholt Ellert, Alfredo José S. Bjornberg e José Moacyr V.
Coutinho



As pesquisas já realizadas pelo Departamento de Exploração Mineral da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, nesse depósito, de características inteiramente diferentes das dos depósitos e ocorrências
de minerais preferentemente zirconíferos, demonstraram que a maior concentração uranífera se encontra
a 40 metros da superfície, estendendo-se horizontalmente por uma distância aproximada de 60 metros.
As medidas radiométricas feitas ao longo da faixa principal da jazida evidenciaram que as concentrações
de urânio variam de maneira irregular. Até a data em que a autora desta dissertação visitou a jazida em
apreço, em maio de 1970, o Departamento referido jé tinha um reserva retirada de 450 toneladas de
rocha portadora de urânio.

A área mineralizada encontra-se em uma rocha de estrutura fragmentada que tem sido descrita,
como um tinguaíto hidrotermalizado ("rocha potássica" em superfície)*. A regiio contendo o minério
de urânio apresenta-se de cor escura o que permite distingui-la facilmente da cor clara da rocha
encaixante, ver figuras 2 e 3.

Os fragmentos retirados dessa região exibem, por vezes, manchas metálicas, amarelas, de pirita.
Nesses mesmos fragmentos destacam-se cristais diminutos de fluorita de cor roxa acentuada que formam
concentrações bem visíveis Em quase todos os fragmentos estudados é fácil distinguir manchas de cores
azuis de várias tonalidades. Essas manchas são constituídas pelo mineral ilsemannita, provavelmente um
oxido hidratado de molibdènio, Mo j0 8 2H 2 0 , ou um sulfato também hidratado, MoO3.SO3.5H2O que
ter-se-fa originado da alteração do mineral molibdenita MoS2, ou de sua variedade, a jordisita que já foi
identificada. Por veies aparece sobre a massa escura do minério manchas verdes decorrentes da preservra
do mineral inelanterita.

Com o emprego da técnica da autorradiografia foi possível determinar a distribuição do ou dos
minerais radioetivos constantes da massa mineralizada. A figura4, uma autorradiografia de 20 dias de
exposição, mostra claramente a distribuição quase uniforme das impregnações radioativas A figura 5,
obtida com uma exposição de 5 dias. mostra os minerais: policrasita (A) e monazita (B) que servem de
comparação.

Não obstante o trabalho \& realizado para a determinação do mineral ou dos minerais, não se
conhece ainda a forma sob a qual o urânio está associado no minério. Esta informação facilitaria muito
os trabalhos sobre o tratamento seletivo do minério para a solubilização do urânio.

Tendo a Divisão de Engenharia Química do Ins'ituto de Energia Atômica participado dos
estudos de aproveitamento econômico do minério, através do grupo de trabalho, GT80/69, criado pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear, verificou-se a existência no minério do Morro do Agostinho, de
uma fração de urânio facilmente solúvel em meio ácido. Porém, esta solubilizaçio é parcial, ficando
sempre urânio remanescente no resíduo, após qualquer Mxiviação ácida, quer nítrica, quer sulfúrica ou a
mistura de ambas. Os estudos feitos pelo referido grupo de trabalho mostraram, ainda, que este urânio
insolúvel está associado ao zireão, a relação correspondendo em média, a 500 ppm de U3O» para cada
1% de ZrO2. Uma relação semelhante parece existir entre a fração solúvel do urânio e o molibdènio.

A tabela I mostra uma análise qualitativa e semiquantitativa de uma amostra colhida a
40 metros de profundidade e fornecida pelo laboratório espectrográfico do Centro Juan Vigon na
Espanha, pela equipe do Dr. Miguel Roca Adel.

A análise quantitativa de urânio e de tórío em matrizes complexas, tais como as encontradas na
natureza, tem sido objeto de extensas pesquisas. Desenvolveram-se nos últimos anos, muitos métodos
para determinação de urânio bem como de outros elementos de interesse na tecnologia nuclear.
Aplicaram-se muitas técnicas clássicas e de análise instrumental para solucionar esses problemas. Assim,
os métodos convencionais de análise, o volumétrico, o gravimétrico, o espectrofotométrico, o
fluorométrico etc, cuja escolha depende em cada caso da quantidade de urânio presente na amostra, da
natureza de seus componentes, dos elementos interferentes etc, dão resultado* satisfatórios, porém, são
métodos que consomem muito tempo e requerem um tratamento químico prévio muito laborioso.

(*) Sfffundo informação do geólogo chtfa df Equipt dt Campo fix» dt Poço» de CaldM, Sr. Aitúrio Gerei* dê Oliveira.



Figura 2 e Figura 3 — Fotografias de dois fragmentos do tinguaito hidrodermalizado do Morro do Agostinho. As manchas escuras nas faces de fratura são
as regiões onde se encontram os m» -rais de urânio e de molibdènio, além da fluorita e da pinta.



Figura 4 — Autorradíografia de 20 dias de exposição.



Figura 5 - Autorradiografia de 5 dias de expoííçío

A = policrasita

B = monazita



Tabela I

Análise espectrográfica semiquantitativa da partida n? 3 do
minério do Morro do Agostinho Análise efetuada no

laboratório de espectrografia do Centro
Juan Vigon na Espanha, pela equipe do

Dr M'ntie! Roca Ade<

Composição

Al aO s

BaO
CaO

Fe.O,
GaiOj

K2O
Li.-O
MgO
MnO
MoO..
Na2O
PbO
SiOj
SrO
TiO;
v,o.
Y 2 O,
ZrO,

%

8.000
0,250
7,000
5,000
0,015
7,000
0,100
0,250
0,045
0,450
4,000
0,006

54,00
0,300
2.000
0,035
0,025
1 500

Considerando-se a importância crescente desses e'ementos na Indústria Nuclear, e em vista das
dificuldades experimentais para sua determinação, procurou se dar maior ênfase aos métodos analíticos
não destrutivos como a radiometna. a aplcação de neutrons atrasados emitidos na fissão de núcleos
físseis, a espectrometria de raios-X fluorescentes, a espectrografia óptica, a análise por ativação etc

Neste trabalho, ofeiecemos uma contribuição aos estudos A> minério do Morro do Agostinho,
Poços de Caldas, Minas Gerais, expondo alguns métodos de determinação de urânio, por meios não
destrutivos, visando a sua determinação rápida e facilitando assim, os trabalhos de controle nos estudos
de aproveitamento de urânio, ou de uma possível usma que poderia ser instalada no local.

Assim, apresentaremos três métodos diferentes nio destrutivos, além do método químico
clássico desenvolvido no laboratório de química analítica da Divisão de Engenharia Química do Instituto
de Energia Atômica. Esses métodos que passaremos a descrever separadamente, nos próximos capítulos,
são:

1 - Espectrometria gama, baseada na radioatividade natural, cuja análise se baseia na
medida da intensidade do fotopco do torio 234 (UX,) de 93 KeV, descendente
imediato do urânio 238.

2 - Espectrometria de raios-X fluorescentes, que se baseia na medida da intensidade da
linha ULa, de ordem M



3 - Medida de neutrons atrasados errvtidos na fissão de núcleos fsseis quando irradiados
com neutrons térnrrcos

Apresentamos também nesta dissertação, uma sugestão para separação de urânio do molibdênio,
das lixívias sulfú'<cas do rrcnéno, emp";gando jma resina anion'Ca fraca em lugar de resina aniônica
forte como et.- a maior'a da literatura sobre o assunto- Essa separação baseia se na fixação dos
complexos UO,.(SOJ, " ' , UO. iSOtL"1 e dos mo';bdatos :m res:na fraca e sua eluição seletiva.

CAP<TULO "

DETERMINAÇÃO VOLUMcTRICA DE URÂNIO

A determinação volumétnca de urânio aqu' desci .ia é baseada nos trabalhos de Main15 e Bril e
Col . O principio do método se baseia na redução de urânio à urãnio-IV com cloreto estanoso,
oxidação do urânio IV com o c'oreto fér;co e titulação do ferro-l1 com solução de dicromato de
pota:sio usando difenilamina como 'ndeador 0 método utilizado para a determinação de urânio no
minério do Morro do Agostinho, como passóremos a descrever, fo> modificado por A. Abrão e L.
Federgrün no lahcratòrio anal'tico da Divisão de Engenharia Qu>'m:ca do Instituto de Energia Atômica.

1 - Solubilização do Minéro: El'm«naçío d* Siüca t Fusão com Bifluoreto de Potássio.

Pesar anaiiticamente 2 gramas do minério finamente modo e transferir para um cadinho de
platina. Adiconar 0,5 mi de HF concentrado e evaporar lentamente (banho de areia) para eliminar a
silica. Em seguida adicionar "0g (5 vezes o ptso da amostra) de i)>fluretrr de potássio e fundir
lentamente em macarco a*e fusão completa, obtendo se um fuxo ifmpido. Fsfriar Adicionar 10 ml de
ácido nit':co concentrado e evaporar, com agitação continua, até secura Repetir esta evaporação com
ácido nítrico ma's uma vez para a eliminação completa de flúor e sOica. Transferir a mistura para um
copo de 250 ml, usando 10 ml de áedo n.tnco concentrado e 'avfndo com pouca água; evaporar.
Repetir a evaporação com iOrr>i de ácido nítrico concent-ado ('otal de 4 evaporações) Transferir a
solução para um funil de separação de 250 ml

2 - Extração do Nitrato de (J.-anilo com Fosfato de n tributi'o (TBP) - Varsol

Acertar a aedez livre da solução para HN0 ; 3M, sendo o vo'Jme aproximadamente 50 ml
Extrair com 25 ml (FA/FG = 2/1) de uma rtvstura TBP 20% - Varsol durante um minuto. Transferir a
fase aquosa para um fun.i de 250 rni e faze' mâ s duas extações com 25 ml de TBP Varsol. Reunir as
fases orgânicas. Despezar a fase aquosa

3 - Lavagem da Fase Orgânica

Remove' as impurezas da fase orgânica com 5 porções sucessvas de 5 ml de solução de lavagem
(HNO3 0,8M + NH4NO120M), decantando e reunindo os extratos aquosos num funil de 125ml.
Guardar a fase c-gãnca lavada (POL 1). Extrai» as fases aquosas de lavagem com 25 ml de TBP-varsol.
Decantar e despie^ar a fa-e aquosa. lavar a fase orgânica com 3 porções de 2,5 ml de solução de
lavagem desprezando sempíí a fase aquosa Guardar a !.eg tnda fase orgânica lavada (FOL 2) Reunir
FOL-1 + FC 2.



4 - Reextração do Urin'o

Reextra" o urâno das fases o-gárvcas 'avadai FOL 1 + FOL-2 usando solução de (NHa)2CO3

100 g/l. ad'conando um vo'ume suf't ente para que a fase aquosa f'que levemente alcalina (papel
indicador), o vo'ume sendo de 15 a 20 nv Agitar cuidadosamente Separar a fase aquosa. Tratar a fase
orgânica com mas 2 mi de solução de carbonato de amorno e 10 ml de água. agitar, separar a fase
aquosa.

Reuni' os do:s extra'os com carbonato e lava' com duas porções de 10 ml de CCU,
desprezando as fases orgânicas T-ansfe<:: c cs-nonato para um copo. evapora' até quase seco, adicionar
2 ml de ácdo suifú-'C? concen'.ado, evapo.-a' até quase seco Garantr a destruição da matéiia orgânica
evaporando uma segunda vez com 0,5 m! de actdo sulfú 'co concentrado Trata' o resíduo com 2 gotas
de ácido sui+úrico concentrado e 'evai 3 volume em balão vo !uméf'co de 25 ml.

5 — Correção para o Ferro

Dos 25 ml retira' 1 mi da so'ucao para determinar ferro e aplica- uma correção devido à
presença deste elemento. A determinação do ferro é fe fa co'or'metricamente na presença do urânio Os
pormenores do método es:ão no apéndxe I.

Para a coreçãc 1 M9 de Fe - 0 0004475 ml ae Ce (SO, )3 de título 0,04 N.

6 - Redução de Urânio

P:petar 20 m! da so'ucao contendo urânio para um copo de 100 ml e. evaporar até secura. O
urânio é determinado neste copo, apói A evaporação da so'ucao ate -acura. Ao resíduo seco adicionar
2 ml de HO concentrado. Juntar 1 ml da «iução de NaF 40 g/l e 1 m! de cloreto fé-rico 0,002 N
(catalisador). Aquecer ate fe:vu'a e junta- 1 5 m' da solução de cloreto esfanoso. De'xar coberto com
vidro de relógio em banhomafs durante 5 n ;r.utos Adiciona- ma* 0,5 m! da solução redutora e
oontinudr aquecendo em banho mana du'ants mais 5 mmutos Repete esta operação mais uma vez.
Ret'rar o copo cobe-tc com vidro de 'elogio do banho e proceder à Wulaçâo do urânio.*

7 — Titulação do Urânio Reduz'do

Esfriar sob atmosfera de CO- a solução contendo urânio reduzido Lavar o vidro de relógio e
as paredes do copo com 2 ml de H^SO^ 1:10. Precipitar o excesso de cloreto estanoso com 2 ml de
solução saturada de cloreto mercúrxo. Deixar o precipitado em repouso durante dois minutos Juntar
1 ml da solução de sulfa'o férrico 8% Agitar e 2dicion3r 30 a 40 ml de r-^SO, 1/10, juntar 0,3 ml de
indicador difenilarrvna suífonato de bârio. Tl»u!ar com solução de sulfato cérico 0,04 N, usando
microbureta com divisões de 0.0' ml, ate viragem nitidamente roxo. Durante toda a titulação manter a
agitação consíante, com agitador magnético, borbulhandose COj Anotar o consumo da solução de
sulfato cénco.

8 - Cálculo do Conteúdo de Urânio

Levando em conta a correção de ferro e 3 prova em branco dos reagentes, calcula-se o conteúdo
do urânio:

1 ml«oi. Ce(S04)i 0,04 N = 4,7612 mg U ou 5,6184 mg U,O,.

(*) Se poi qui.quer mo"vo não '01 poupai titu-ai (nediararrcnie a amustra preparada, guaidá 'a em atmoa'e'a inorv
(CC2I o que podf.á se' teiio num desfecado- com água saturada em gás carbônico
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9 — Prova em Branco

O cloreto férrico juntado como catalisador para a redução do urânio pelo cloreto estanoso
consome solução oxidante. Também traços de substance oxidáveis pelo sulfato cérico (sobretudo ferro)
e o próprio indicador, podem introduz1' erros na titulação. A correção correspondente (prova em
branco) deve ser subtraída do consumo da solução oxidante na titulação do urânio. Para isso repetem-se
as operações descritas em 6) e 7). usando as mesmas quantidades indicadas dos reagentes. Anotar o
consumo da solução de sulfato cérico.

10 - Reagentes

Ácido nítrico concentrado P A.

Ácido sulfúrico concentrado P.A.

Ácido sulfúrico 1:10 deaeiado com gás carbônico.

Ácido fluorídrico concentrado (40%) P.A.

Fluoreto de sódio, solução 40 g/l, NaF P.A.

Cloreto estanoso, solução a 1% Dissolver 1g de SnCI2.2H2O em 100ml de ácido
clorídrico 1M. Fütrar a solução caso seja tirva. Preparar esta solução diariamente.

Cloreto mercu'io, solução saturada Dissolver, a quente, 8 g de HgCI2 P.A. em 100 ml de
água destilada. A solução, quando 'ca, deve apresentar depósitos de cristais.

Sulfato férrico a 8 V Dissolver 80g de Fe2(SO4) j . nH :O (aproximadamente 75% de
Fe-(SO4)3 pa.) em um litro de água dest'lada contendo 100ml de H2SO4 1:1.

Carbonato de amônio, solução 100 g/l, em água destilada.

Sulfato cérico. solução 0.04N.

A solução padrão 0.04N de sulfato cérico é preparada por diluição de uma solução padrão
0,1 N. Pesar aproximadamente 20 g de CeO. (o oxido de cério pode conter outras terras raras). Convém
usar o oxido de cério não calcinado para que se consiga solubilização mais fácil em ácido sulfúrico.
Atacar lentamente com ácido sulfúrico concentrado, de modo a obter subseqüentemente uma solução 1
a 2 N em H2SO4 livre (usando se um oxido de cério com pureza acima de 90% o consumo de ácido
sulfúrico nesta operação será de 65 a 70 mi). Aquecer a mistura a 125-130°C, até que a porção não
dissolvida adquira uma coloração amarela brilhante. Adicionar 750 ml de água destilada e continuar o
aquecimento durante 1 hora a 75-80 C. Filtrar por placa de vidro porosa e elevar o filtrado a um litro.
O resíduo não dissolvido consiste principalmente em cério não atacado e pode ser usado na preparação
subsequente. Pad'jnizar esta solução com oxalato de sódio p.a , procedendo da seguinte maneira: secar o
oxalato de sódio numa estufa a 105-110°C durante 24 horas. Pesar analiticamente 0,2 g. Transferir para
um erlenmeyer adicionando 50 ml de água e 15 ml de H2SO4 4 N Juntar a solução de sulfato cérico em
pequeno excesso. Aquecer a solução durante 5 minutos mantendo a temperatura a 60°C. Resfríar e
titular o excesso de cério com uma solução padrão de sal de Mohr, usando uma gota de o-fenantrolina
ferrosa como indicador. Calcula-se o título da solução de cério da segunte forma:

14,924 p - v F e . T F e

T c - — - -

Tç e = normalidade da solução cério céiico

vCe ~ v o ' u m e c'a solução cério cérteo colocada

vFe ~ v o ' u m e 9 a s t o da solução de sal de Mohr
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Tp e = normalidade da solução de sal de Mohr

p = peso ?m gramas do oxalato de sódio

Sal de Mohr, solução padrão 0,01 N. Pesar, analiticamente, 1,96 g de sal de Mohr p.a.,
dissolver em água destilada com 20 ml de H2SO4 1:1 e completar a volume i m balão volumétríco de
500 ml.

Soluçio de o-fenantrolina ferros» Pesar 0,980 g de sal de Mohr e 1,486 g de monohidrato de
o-fenantrolina p.a. Dissolver em 75 ml de água destilada. Colocar a volume em balão volumétrico de
100 ml. Para as titulações diluir 25 ml desta a 100 n i com água destilada.

Cloreto férrfco, solução 0,002 N. Dissolver 0,5585 g de ferro metálico p.a. (Merck) em 20 ml
de HCI p.a. Oxidar a solução com algumas gotas de água oxigenada concentrada e comptetar o volume a
500 ml em b?lão vnumétrico. A partir desta solução 0,02 N preparar, por diluição, uma solução 0,002 N
de cloreto férrico em HCI 6M.

Soluçio de lavagem da faie orgânica,

HNOj 0,8 + NH4NO, 2,0M

Soluçio indicadora - difenilamina sulfonato de bário. Agitar 1,6 g íe difenilamina-sulfonato
de bário com 500 ml de água destilada acidulada com 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Após
24 horas, filtrar a solição.

CAPlYULO I I !

ESPECTROMETRIA DE RAIOS GAMA

1 - INTHODUÇÂO

0 método radiométrico para a determinação de urânio e de tório em minérios radioativos
apresenta grande interesse, por tratar-se de uma análise não destrutiva e rápida. É ainda de grande
importância, pois, permite distinguir facilmente se a radioatividade de um mineral é devida ao urânio, ao
tório ou a ? nbos os elementos. Esta informação é obtida por meio de uma simples análise do espectro
de energia» d?» radiações gama dos descendentes das famílias do urânio e do tório.

Encontram-se na literatura numerosos trabalhos baseados na radioatividade natural do urânio e
do tó r i o 1 7 - 8 ' 1 4 - 1 ^ ou de ambos simultaneamente'9 '10-11 '12 '13 ' .

A análise radiométrica pode ser feita por meio de medidas integrais ou medidas diferenciais. A
medida integral baseia-se na contagem simultânea ou em separado de radiações alfa, beta e gama emitidas
por radioisótopos. A medida diferencial permite fazer-se uma análise do espectro de energias das
partículas alfa, beta ou das radiações gama.

Entre as medidas integrais, o método beta-gama permite determinar o conteúdo de urânio na
amostra, independentemente do equilíbrio radioativo, por contagem «multânea das radiações beta e
gama. Lapoínte e Williamson'7 e Thommret'8 ' empregaram ejte método para a determinação de urânio.

Deve-se mencionar, também, os métodos que empregam a combinação de duas contagens
integrais diferentes de um mesmo tipo de partícula usando duas discriminações de energias diferentes,
como por exemplo, os métodos gama-gama e alfa-alfa. K. Whithan'91 empregou o método gama-gama
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para a determinação simultânea do urânio e do tor-o. uMzando os rad'0>>olopcs naturais bismuto 214
para a medida do u-âmo e b'Smuto2i2 para a dete-minação do toro. ap'icando a técnica de
espectrometna gama. Para todos estes métodos o rrvnér.o deve apresentar condições de equilíbrio
stcu'ar.

A melhor medida do t>po integra' pode ser obtida peto emorego smuitineo dos métodos
beta gama e «ama-gama P W Deiange110' combinou o método btta-gama e gama-gama e desenvolveu o
método betagama-gMTia pa » a análise de u<ân o e de to-'o nos ir,,né'os que* esteja ou não a amostra
em equilíbrio secular

Considerando um nvnéf'0 rad:oat-vo, o qual tem uma dade geológica (maior ou igual a
IO6 «nos) suficiente para garantir o estado de equ-i<b<io secular, mesmo que esta condição seja satisfeita,
pode ocorrer uma dewdem que perturba o equilibro da fam.'iia do urânio (a famíl.a do tono. após
alguma perturbação retorna rapidamente ao estado de equ-ibr.ol As perturbações mais «requentes do
equilíbrio radioativo são: a separação de urãno do rádio devido aos agentes químicos ou físicos (isto é,
infiltração de água acidulada ou vapores de natureza hidroteima') e perda de >adcn:o por difusão.

Ho primeiro caso, o material originalmente em equthb'io se separa em duas frações: uma
enriquecida com rádio que entra em equii-'biio com seus descendentes mas não com a fração de urânio
remanescente; e a outra parte enriquecida com o urânio que te encontia em equilíbrio com o tórío-234
e o protactínio-234 A figura 3-1 mostra a •amil'a do urânio 238 e seus descendentes No segundo caso,
o equilíbrio secular até o rádio é mantido, enquanto os descendentes do 'adorno apa-ecem em equii'brio
interno dependente do coeficiente de difusão do gás no mineral Em ambos os casos, o grupo do rádio
no intervalo radõmo-222 e chumbo-210 está em equhbno interno O chumbo 210 esta exciu 'o porgue
tem uma meia vida relativamente longa (22 ano?) Ent.etame este desiquilíbrio não l>mita a validade do
método toeta-gama-gam* porque somente o protacttaio-234 (UX.) contnbui na contagem, enquanto as
radiações bata e gama de todos os outros componentes do grupo são ei mmados d& contagem oor
recurso de ordem experimental

Embora os resultados obtidos por DeLange sejam Dem concordantes com os va'ores re'atados
por métodos químicos o procedimento tem a desvantagem de requerer um equipamento muito
sofisticado e o cálculo consome mui'o rempo.

Do ponto de vista teórico, os métodos dferenciais são considerados melhores porque resolvem
completamente o problema da dete'rrvnacac qualitativa e quantitativa d? vános cc nponentes da família
do urânio e do tório. O método diferençai de energia gama emprega geralmente como detector um
cristal cinti'ador de iodeto de sódio ativado com tálio e um simples analisador monocanal de ra<os gama
Tendo, porém, um minério em equilib'io 'adioativo, a determinação è mu to facilitada quando se usa
um analisador multicanal de raios gama para a resolução dos fotopicos individuais dos descendentes do
urânio e do tório. Dessa maneira, Adams'111 determinou o conteúdo de urânio e de tório nos minérios
medindo os fotopicos de 1,76 MeV do bismuto 214 e 2.62 MeV de táio 208, embora estes radioisótopos
tenham uma atividade relativamente baixa, rnas explora.ido a possibil'dade da contagem por um tempo
maior.

E A. Uken"2 1 e Col. aplicaram o método radiometrico para a determinação simultânea do
urânio e do tório em rrvnérios, usando uma técnica que requer a amostra em equilíbrio radioativo.
Assim, com as amostras de mineras em equilíbrio secular, estes autores mediram o fotopico de
0.240 MaV de chumbo 212 pa.a a dete/m.nação de tório e o fotopco de 0,352 MeV de chumbo-214
para a determinação de urânio.

d\ i> i,. is«u ' '' determinaram pela técnica radiométrica os elemento* urânio, tório,
rádio e potássio em minerais, medindo os seguintes fotopicos. t0no 234 (93 KeV), chumbo-212
(240 KeV), chumbo-214 (340 KeV) e potássio 40 (450 KeV), contando cada amostra durante 30 minutos
e resolvendo um sistema de 4 equações matemáticas Este método requer, ainda, que a amostra se
encontre em equilíbrio secular.



Número de massa

Serie do (4n • 2)

Figura 3-1 — Série natural do urânio.
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Avril e Grenier1141 aplicaram o fotopico do chumbo-214 para uma pre-concentração de

minérios de urânio pelo método radiométrico.

Bloxam' l 5 ) fez a determinação quantitativa de urânio e de tório em rochas silíc-cas e de outros
materiais geológicos através da contagem gama nos fotopicos de 1,76 MeV e 2,62 MeV, respectivamente.

Bourseau, Fabre e Zini1 1 6 1 determinaram o conteúdo de urânio em efluentes de lixívias de
minérios de urânio, usando o fotopico do urânio-235, sendo este pico medido com o auxilio de um
analisador monocanal. Entretanto as soluções analisadas continham radioatividade provenientes das
diferentes concentrações dos radioisótopos de rádio-226 e tório-230, estes tendo uma energia gama
próxima a do fotopico do urânio-235, sendo assim grave interferência. Para evitar tais interferências os
autores fizeram uma separação química por coprecipitação de tório-230 e de tório-234 com fluoreto de
cálcio, e de rádio 226 com sulfato de bário.

A. Abrão e H. Tamura'17 ' fizeram uso de um método radiométrico para a determinação de
urânio, por espectrometria gama, baseado na medida do totopico do urânio-?35 (185 KeV), usando um
analisador monocanal. Com este procedimento, analisaram-se várias soluçòe 'e sais de uraniia. Estas
soluções foram preparadas por dissolução de diuranato de sódio relativamente novo, precipitado há
menos de 10 anos. Assim sendo, as soluções não continham rádío-226 e tório-230 com atividade
suficientemente alta para interferir na medida do fotopico do urânio-235.

0 método aqui descrito é também radiométrico por espectrometria gama, para a determinação
direta de urânio no mineral radioativo do Morro do Agostinho. Porém, como o mineral apresenta baixo
teor de urânio, não foi possível medi-lo através do fotopico do urânio-235 (185 KeV), pois, não se
conseguiu deteuar esta energia com muita precisão com o uso de um simples analisador monocanal.
Recorreu se então, ao fotopico de tório-234 (93 KeV), descendente imediato do urânio-238, para a
determinação indireta do urânio. Exige-se, neste caso que o minério se encontre em equilíbrio radioativo
e que ele não contenha ou tenha baixa percentagem de tório, pois, «te interfere na medida do fotopico
de tório-234 Ainda mais, o método que aqui se descreve foi aplicado e responde somente à
determinação de urânio neste mineral, sendo temerária sua aplicação a outros minerais uraníferos de
ocorrência diversa da que constitui o objeto deste trabalho.

2 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

2.1 - Interação da Radiação Gama com a Matéria

A radiação gama, dada sua natureza eletromagnética sofre interação com a matéria por
mecanismos diferentes das partículas carregadas. Enquanto estas reagem diretamente, produzindo íons,
os fótons podem interagir por várias maneiras diferentes, mas não por ionização primária, pois -:ão são
partículas carregadas Existem três mecanismos que são os mais importantes para a detecção dessa
radiação: o efeito fotelétrico, o espalhamento Compton e a produção de pares.

No efeito fotonlétrico, um fóton de energia hv sofre interação com o átomo como um todo Sua
energia é transferida a um elétron usualmente pertencente à camada mais interna do átomo. O elétron é
expulso com uma energia cinética, Ec = h y - E b , onde Eb é a energia de ligação do elétron orbita' no
átomo A vaga deixada pelo elétron que sofreu ejeção provoca um rearranjo dos elétrons orbitais do que
resulta a emissão de um ou mais raios-X característicos com energia total Eb.

No efeito Compton, há uma interação entre o raio gama incidente e um elétron periférico. A
interação pode ser analisada como uma colisão elástica entre o fóton incidente e o elétron. A energia do
fóton 'ncdente é compartilhada, após a colisão, pelo fóton espalhado e o elétron. A aplicação das leis da
conservação de energia e da quantidade de movimento à colisão do fóton primário com o elétron livre
nos conduz a expressão:
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1 + (1

onde:

h = constante de Planck

v = freqüência

bv' = é a energia do fóton espalhado

0 = é o ângulo definido pelas direções do fóton primário e o fóton espalhado

A energia cinética do elétron deslocado será:

E = t\v - hv'

Na produção de pares, o fóton primário desaparece e sua energia é usada em parte para criar
um par pósitron-elétron e o restante se manifesta co- energia ci.iética destas partículas. Para que o
processo seja possível a energia do raio gama deve ser maior do que a equivalente à massa de repouso
total do par elétron-pósitron: 2mc2 =1,02MeV. Além disto, o evento deve ocorrer no campo
Coulombiano do núcleo. A energia cinética do par é dada por: Ecpar = bv - 1,02 MeV.

2.2 — Espectrometria Gama

Cada radioisótopo possui um esquema de desintegração próprio, emitindo uma ou mais
partícubs ou radiações com energias determinadas. As energias das radiações produzidas por um
radioisótopo, podem ser convenientemente estudadas por meie de um detector de cintilação associado a
um analisador de pulsos ou espectrõmetro de raios gama. Para isso todo raio gama é transformado em
um pulso de voltagem. A absorção da energia da radiação gama e subseqüente ocorrência de cintilação
luminosa no cristal a ser registrada pela fotomultiplicadora, pode ocorrer por qi-dlquer um dos três
processos já citados: o efeito fotoeietrico, o efeito Compton ou a produção de parei.

A predominância de um dos p-ocessos depende da energia da radijçâo gama e do material
absorvente Se o cristal for de iodeto de sódio,o efeito fotoHétnco é predominante para as energias gama
inferiores a 260 KeV; o efeito Compton para a energia entre 260 KeV e 6,9 MeV; e a produção de pares
para as energias maiores do que 6,9 MeV.

Se se usa um detector linear, a altura do pulso é proporcional à energia dos raios gama e a
freqüência do pulso é proporcional à intensidade. 0 espectro de energia é assim transformado em um
espectro de pulsos e o mesmo pode ser verificado, utilizando um analisador de altura de pulsos.

Um espectrõmetro gama deve constar então de um detector linear no qual haja
proporcionalidade entre o pulse de saída e a energia da r^iação incidente. Este é o caso de cintiladores
e particularmente de iodeto de sódio no qual a luz produzida é proporcional à energia da radiação
incidente e portento o número de elétrons arrancados pelo fotocatodo é proporcional à energia
incidente.

Fazendo-se uma ar*lise da altura dos pulsos no analisador, ter-se-á o espectro de altura de
pulsos versus contagem por tempo, que será o espectro da fonte radioativa.
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2.3 - Equipamento

Um espectrômetro gama compreende em principio as seguintes partes:

a) Um sistema detector para a conversão de raios garra em pulsos elétricos proporcionais ã
sua energia (detector de cintilaçao). Este sistema consta de um cristal de cintilacáb, uma
fotomultiplicadora e um pré-amplificador. O cristal de cintilaçao converte os raios gama
em luz. Os fótons de luz incidem na superfície fotosensível da fotomultiplicadora, geram
os elétrons, que vão produzir um pulso elétrico cuja amplitude é proporcional à
intensidade luminosa e em última análise, à energia da radiação gama.

b) Uma fonte de alta tensão estabilizada para a fotomultiplicadora.

c) Um amplifi ador linear para a amplificação dos pulsos.

d) Um analisador de altura de pulsos que permite uma medida seletiva da altura dos pulsos.

e) Um escalímetro para contar os pulsos selecionados.

f) Outros acessórios tais como, medidor de razão, registrador podem ser acoplados.

A figura 3-2 mostra o esquema de um espectrômetro de raioi gama.

CRISTAL

'OTOMULTruCADOM
nt

ESCALÍMETRO

lANALISADOR

MEDIDOR
K RAZÃO

REGISTRADOR

-IAMPLIFICAOO*]

Figura 3-2 - Esquema de um espectrômetro de raios gama.
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3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Princípio do Método

A determinação radiométrica de urânio no minério, por esptctrometria gama, baseia-se na
medida da altura do fotopico de 93 KeV correspondente ao tório-234, descendente imediato do
urinio-238.

3.2 - Técnica de Medida

O minério deve estar finamente moído antes de se proceder a qualquer medida radiométrica.
Para a determinação de urânio por espectrometria gama estudou-se, inicialmente, a influência da
granulometria na medida da atividade da amostra. Preparou-se então uma série de amostras do mesmo
minério variando» o tamanho da partícula da seguinte maneira: 200 + 325, -150+200 , -100+ 150,
- 6 5 + 100 e - 20 + 65 malhas*. Pesou-se uma quantidade mais ou merx» constante de cada uma das
amostras, em tubos plásticos de contagem, mantendo sempre o mesmo volume (3 ml), para não alterar a
geometria de contagem. Fez-se uma contagem total durante 10 minutos para cada amostra, utilizando
um espectrômetro de raios gama e um cristal de kxJeto de sódio ativado com tálio. de 2 polegadas, como
detector. Ver a tabe'a II 1.1.

Tabe's1111

Influência da granulometria na medida da atividade.

Granulometria
(rr.alhas)*

-200 + 325
-150+200
100+150

-65 +100
20 + 65

Minério
(9)

1,504
1,536
1,283
1.618
1.489

Tempo de contg.
(min.)

10
10
10
10
10

Atividade

14654
14739
12348
13996
13191

CPM

1465
1474
1235
1400
1319

CPM-BG

987 ± 2 5 "
996 ± 2 5
757 ± 24
922 ± 2 5
841 ± 2 5

CPM-BG/g.minerio

656 ± 1 7 "
648 ±16
590 ±18
570+15
565+17

* 325 malhas = 0,044mm; 200 mesh = 0,074mm; 150 mesh = 0,105mm; 100 mesh = 0,149mm;
65 mesti = 0,210mm; 20 mesh = 0,841mm.1141.

" Desvios

Pelos resultados pode-se verificar que nfo hâ muita influênc:. da granulometria, notando-se uma
pequena diminuição da atividade nas amostras com grânuk» maiores, provavelmente por absorção da
radiação na própria amostra. Porém, para a análise de urânio, por espectrometria de raios gama,
estabeleceu-se o seguinte padrão: granulação de 100 malhas (0,149 mm), para se obter sempre a mesma
geometria.

Para a determinação de urânio, basta medir diretamente 3 ml do minério no tubo plástico de
contagem ds 1 cm de diâmetro por 12 cm de comprimento, pesando-se analiticamente a amostra. A
altura correspondente a um volume de 3 ml no tubo de contagem é muito importante. Como se pode
observar pela Figura 3-3 existe uma proporcionalidade entre a altura do fotopico analisado e o volume

(*) Oi valorei correspondente! tm milfmetrof podem Mr encontrado» no Perry'» Cnemical Enflirietr» 'HanrlboDk,
4?ediç» , página 21-51 ( 1 9 )
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da amostra analisada Esta relação ''near só é obwvada até um volume de 3 ml. raião pela qual se
estabeleceu este valor para todas as determinações. É conveniente ainda manter este volume para garantir
a mesma geometria de contagem em todas as amos'« P..ra a determinação dessa gromeuia fo< usada
uma solução de nitrato de uranüo 90gU/l, medindo a at vldaJe no fotopico do urânio-23'j de 184 KeV.

Em seguida, resta registrar o espectro gama. utilizando um detector de Nal(TI). um anal-sador
monocanal de raios gama e um registiador.

^ 3 000

« 2 9 4 5 6 7 »

Figura 3-3 - Eficênca de contagem em função do volume de solução.



19

A figura 3-4 most-a o aspecto do m w o do Moiro do Agosrnho. cobundo um intervalo de
energias de zero a 0,5 MeV onde se pode notar o pco evidente de tó^o 234 (UX- ) de 93 KeV

500
2
o.
o

400

300

0,25 0,5
Entrgio Gomo (M#V)

Figura 3 4 - Espectro do minei o do Mono do Agostinho

3.3 - Curva da Calibraçào

A f;u'va de ca!'fração 'o fe.-a usando se as próprias amostras do minério do Agostinho de
conteúdo de uráno va' avei 0 'eor de uiánio f c determinado quimicamente por método volumétrico
como ja foi deserdo no capitulo '• Os dado» obtidos fgicam na tabeo In 2 Seguiu se, sempre, a mesma
técnica de medida já descrita para todas as amostras

Construiu se uma cuwa de caiibração, co'ocando se na ordenada a altura do fotoptco
to tór 10-234 medida em m^me fo por grama de m>nér'O anal jado e na abcissa o conteúdo
de urânio expresso em porcentagem de U.O, V.de a figura3 5. A melhor reta fo> traçada
pelo método dos min mos quad'ados
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"j'uela III 2

Dados obtidos para a construção da curva de calibraçio
para a determinação de urânio por espectrometria

de raios gama (Th-234,93 KeV).

Amostra

IEA
IPR/CO3

C
A
B

N° 1
D

N° 2

peso

(9)

3.834
3,311
2.000
3,000
?nrv>

3,000
2,943

mm
(Th-234)

14,3
13,5
12.5
25,0
31,0

43,0
47,5

mm/g.minério

3,73
4.08
6,25
8,33

10,33

14.30
16,14

%u,o,
(químico)

0,120
0.138
0.229
0.320
0401
J.5CM
0,583
0,662

ZOfí

ty

E

w «50

O

O

O
o

2

• OjO

0.1

OCTE

ANAkl íADOft
TOf» (

MONO
E NaK

ANAL
Tl>2"

0.9 04

3-6 - Curva de calibraçio para determinação de urânio no minério do Morro do Ayostinno.
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3.4 - Equipamento Utilizado

0 equipamento utilizado é o da Nuclear Chicago Co e consta:

1 - Analisador de raios gama modelo 8753, série 42.

2 - Detector de Nal(TI) de 2 polegadas, modelo 821330, série 647

3 - Escalimetro modelo 8166, série 188

4 — Registiador

3.5 — Interferências

No caso da análise de minério por espectrometria de raios gama, baseado no fotopico do
tório-234, as principais fontes de erro são:

a) Rompimento do equilíbrio secular.

b) Presença de tório e de rádio (este, além do rádio em equi íbrio secular).

c) Variação do conteúdo de tório.

Para este tipo de análise radiométrica, a condição principal é que o minério se encontre em
equilíbrio secular. O rompimento deste equilíbrio traz alterações na altura do fotopico do tório-234.
Como o método se baseia neste fotopico, a presença de tório-232 é um interferente muito sério, pois,
este apresenta um descendente, chumbo-212, com energia gama próxima a do tó'io-234. Há, portanto
uma soma de energias aumentando a altura do fotopico do tório-234.

A figura 3-6 mostra a série natural do tório e seus descendentes.

Para verificar qualquer interferência do tório na análise radiométrica de urânio, foi feita uma
análise química de tório no minério, como descreveremos no capítulo seguinte. Esta análise revelou
porém, uma concentração muito baixa de tório: cerca de 0,045% em ThO2 . Verificou-se, entretanto, que
esta concentração não chega a interferir na análise radiométrica de urânio. Para isto, quantidades
conhecidas de ThO} (relativamente velho, de 8 a ,10 anos) foram adicionadas no minério com a
finalidade de estudar sua influência na altura do fotopico do tório-234.

A figura 3-7 mostra o espectro do mineral uran.fero sem adição e com adição de 0,05% em
ThO2, em relação ao minério, cobrindo um intervalo de energias Je zero a 0,5 MeV. Observa-se que
nesta proporção, perfazendo no total 0,1% em ThOj aproximadamente (0,045% já existente mais 0,05%
adicional), a altura do fotopico permanece inalterável. Pequena influencia começa a ser notada quando se
acrescentam cerca de 0,25% de ThOj , como pode se observar na figura 3-8. Oma influência maior na
altura do fotopico do tório-234 pode ser notada com um acréscimo de 0,5% de ThOj , como se observa
na figura 3-9.

No caso de haver variação do conteúdo de tório no minério, ultrapassando o limite de 0,5% em
ThOj, é possível reconhecê-lo no próprio espectro através do fotopico de chumbo-212 de 240 KeV,
descendente do tório-232. A figura3-10 apresenta o espectro do minério com adição de 5% em ThOj ,
onde se pode notar o aparecimento do fotopico do chumbo-212.

A determinação de urânio, segundo o método descrito, usando como p^rão o próprio mineral,
uranttero, pode fornecer bons resultados, desde que certas condições selam observadas: minério em
equilíbrio secular e tório em quantidade inferior a 0,25% em ThO}.
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i o Método Químico

Para a verificação do método foram feitas análises de urânio em algumas amostras do minério
do Morro do Agostinho. Todas as amostras foram moidas e usadas na granulometria de 100 malhas e os
espectros foram registrados segundo a técnica já mencionada. As medidas das intensidades do fotopico
dotório-234 figuram na tabela Ml 3

Tabela 111-4

Dados obtidos para a análise de urânio por
espectrometna de raios gama

imostra

IEA1
IEA2
IEA3
IEA4
IEA-5
IPR-1
IPR2
IPR3

peso
(9)

2,222
2,008
1,953
1,952
1,990
2,192
2,168
2.831

mm
<Th234)

21,75
21,00
12.25
14,25
12,25
8,50
8,25

45,50

mm/g minério

9,79
10,46
6,27
7,30
6,15
3,88
3,81

16,07

O conteúdo de urânio foi calculado utilizando a curva de cal ib» ação. Os resultados estão
expostos na tabela II1-4, juntamente com as determinações químicas para efeito comparativo.

Tabela 111-4

Resultados de análises de urânio por espectrometna
gama comparados com os resultados químicos

Amostra

IEA-1
IEA2
IEA-3
IEA-4
IEA-5
IPR-1
IPR-2
IPR3

% u 3 o.
(químico)

0,37
0,41
0,22
0,25
0,21
0,13
0,12
0,66

% Us04

(espectr gama)

0,38
0,41
0,23
0,27
0,23
0,13
0,13
0,66

Erro
(%)

2,7
0,0
4,5
8,0
9,5
0,0
8,3
0,0
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CAPITULO IV

DETERMINAÇÃO DE QUANTIDADES DIMINUTAS DE TÓRIO

1 - INTRODUÇÃO

0 método usado para a determinação de quantidades diminutas de tório no minério do Morro
do Agostinho está baseado no trabalho de F S. Grinaldi. L.B.Jenkins e M. H. Fletchen1231 o qual
apresenta uma precipitação seletiva do iodato de tório do meio m'trico contendo ácido tartárico e
peróxido de hidrogênio.

A preparação- da amostra para esta separação não apresenta problemas; basta adicionar
bifluOreto de potássio ao minério, num cadinho de platina e fundir lentamente até a fusão completa,
esfriar e tratar depois com ácido nítrico.

A precipitação do iodato de tono em meio ácido nítrico contendo ácido d tartárico e peróxido
de hidrogênio124' é um método largamente usado para determinação de tório. Também precipitam neste
meio, o chumbo, o urânio (IV), o zircônio, o nióbio, o tântalo, o tungsténio. o cério (IV), o mercúrio, o
estanho, o titânio, a prata e pequenas quantidades de escândio, de bismuto e de ferro I I I . A separação
do iodato de tório puro dos elementos das terras raras pode ser obtido por reprecipitação.

Tillu e Athavale'251 usaram o ácido oxálico para impedir a precipitação de 20 mg de titânio,
20 mg de bismuto e 40 mg de zircônio. Este procedimento, porém, não foi aplicado para a determinação
de pequenas quantidades de tório.

Kronstadt e Eberle126 ' usaram mercúrio como carregador para a precipitação de 20 pg ou mais
de tório.

Os métodos de F. S. Grinaldi, L. B. Jenkins e M. H. Fletchen nos quais nos nos baseamos para
determinação de quantidades diminutas de tório no minério do Agostinho, visam a separação do iodato
de tório do meio nítrico contendo ácido d-tartárico, peróxido de hidrogênio e 8-quinolínol. O ácidc
d-tartárico diminui a coprecipitação do zircônio, do tungsténio, do escândio e do bismuto. O peróxido
de hidrogênio diminui a precipitação do titânio, do nióbio e do tântalo, e 8-quinolinol impede a
decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio, o qual é especialmente grave na presença de cério.

bmbora menos do que 10% do ferro adicionado sejam precipitados, o carregador misto de
mercúrio e ferro usado é mais eficiente do que o de mercúrio isoladamente, para a precipitação de
quantidades ínfimas de tório.

Este método de separação pode ser combinado com a determinação espectrofotométrica
d e s e n v o l v i d a p e l o s mesmos a u t o r e s 1 2 7 ' , usando o sistema ácido 2- (2 -h id rox i 3
6-dissulfo-1-naftilazo)-benzeno arsênico (thoron) - ácido meso-tartárico. Grinaldi. Jenkins e Fletchen128 '
estabeleceram ainda que o ácido meso-tartárico é mais eficiente do que o ácido d-tartárico como o
reagente para mascarar o zircônio, principal ínterferente na determinação de tório com thoron.

2 - MÉTODO

1 - Futio do Minério

Pesar analiticamente 1 g do minério finamente mo ido e transferir para um cadinho de platina.
Colocar algumas gotas de HF e deixar evaporar num banho de areia (eliminação de SiO2). Adicionar em
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seguida. 5 g (5 vezes o peso da amostra) de b>fluoreto de potássio e fundir lentamente com um maçarico
até a fusão ficar completamente límpida. Deixar esfriar. Adicionar 10 ml de HNO3 concentrado e
evaporar, com agitação continua, até a sei ura. Repeti: esta evaporação com ácido nítrico mais uma vez
para a eliminação completa do flúor e da silica. Transferir a amostra para um copo. com o auxilio de
um pequeno volume de ácido nitrico.

2 - Extração com TBPVarsot

Acertar a acidez '<vre da solução para ácido nítrico, 3M, sendo o volume aproximadamente de
50 mi. Extrair com 25 ml de fosfato de n-tributilo 45% (TBP)-varsol durante 1 minuto
IF.A./FO. =2/1). O ntrato de uranilo é extraído juntamente com o nitrato de tório. Transferir a fase
aquosa para um funil de 250 ml e fazer mais duas extrações com 25 ml da mistura TBP-varsol. Reunir as
fases orgânicas. Desprezar a fase aquosa.

3 - Lavagem da Fase Orgânica

Remover as impureza'- da fase orgânica com 5 porções sucessivas de 5 ml de solução de lavagem
(HNOj 0.8M+ NH4NO3 2,0M), decantando e reunindo as fases íquosas num funil de 125 ml. Guardar a
fase orgânica lavada (FO-1). Extrair a fase aquosa de lavagem com 25 ml de TBP-varsol. Decantar e
desprezar a fase aquosa Lavar a fase orgânica com 3 porções de 2,5 ml de solução de lavagem,
desprezando sempre a fase aquosa. Guardar a segunda fase orgânica lavada (FO-2). Reunir FO-1 + FO-2.

4 - Reextração

Reextrair o urânio e o tório d»s fases orgânicas lavadas (FO-1 + FO-2), usando solução de
carbonato de amônio 100 g/l, adicionando um volume suficiente para que a fase aquosa fique levemente
alcalina (papel indicador), o volume sendo em torno de 10 ml. Agitar cuidadosamente. Separar a fase
aquosa. Tratar a fase orgânica com mais 2 ml de solução de carbonato de amônio e 10 ml de água,
agitar, separar a fase aquosa. Reunir os dois extratos com carbonato e lavar com duas porções de 10 ml
de tetracloreto de carbono, desprezando as fases orgânicas de lavagem. Transferir o carbonato para um
copo e evaporar até quase seco, adicionar 2 ml de ácido sulfúrico concentrado, evaporar até quase a
secura. Garantir a destruição da matéria orgânica evaporando uma segunda vez com 0,5 ml de acid»
sulfúrico concentrado. Tratar o resíduo com duas gotas de ácido sulfúrico concentrado e levar a volume
em balão volumétrico de 25 ml.

S - Determinação de Pequenas Quantidade* de Tório no Urânio

6.1 - Preparação

Tomar da amostra já preparada uma alíquota de 5 ml. Adicionar 1 ml de nitrato férrico como
carregador. Adicionar 1 ou 2 gotas de peróxido de hidrogênio e depois solução de hidróxido de potássio
até neutralidade. Adicionar mais 5 ml em excesso para cada 50 ml de solução. Digerir durante
15 minutos em banho de areia. Filtrar com papel de filtro faixa preta e lavar o precipitado várias vezes,
com solução de hidróxido de potássio (solução de lavagem).

Pipetar 5 ml de água e 1 ml da solução de 8-quinolínol num r,opo de 100 ml e colocar sob o

funil de fíltraçio. Dissolver o precipitado de hidróxido da seguinte mineira: adicionar 1 ml de peróxido

de hidrogênio 3% cuidadosamente sobre o precipitado. Deixar escoir completamente o peróxido e

adicionar em seguida 2 ml de ácido nítrico 1:1, lentamente para permitir uma dissolução completa do
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precipitado. Adicionar mais 5 ml de água quente, lavando toda superfície do papel de fi'tro. Repetir i
seqüência de peróxido. ácido e água por ma<s duas vezes. Evaporar um pouco a solução, adicionar 0,1 ml
de solução de <odato de potássio e 5 ml de ácido d tvtánco, a solução está pronta para a precipitação
do iodato

5.2 - Separação do Iodato

Adicionar lentamente com o auxílio de pipetas, primeiro 10 ml de iodato de potássio e depois
5 ml do nitrato de mercúrio (solução carregadora) agitando a solução durante cada adição. Colocar o
copo no banho de gelo e deixar durante 45 minutos Filtrar em papel de filtro faixa azul. Lavar o
precipitado 6 a 8 vezes com solução gelada de iodato (solução de lavagem, 25 a 35 ml) Lavar mais vezes
se a amostra contiver grande quantidade de titânio, de niobio ou de tántalo. Desprezar a formação de
qualquer turvação ou mesmo precipitado que possa aparecer no filtrado; isic é, por causa da precipitação
posterior de mercúrio. Deixar escorrer bem o precipitado. Remover o copo contendo o filtrado.
Dissolver o precipitado do filtro com adições alternadas de 5 ml cada de HCI 1:1 e água quente. Repetir
o ciclo duas vezes mais. Adicionar 1 ml de ácido perclórico na solução e evaporar em chapa elétrica de
temperatura controlada até a solução tornar incolor e libertar completamente os vapores de ácido
perclórico. 0 aquecimento deve ser controlado (170 a 190°C) para evitar a formação de alguma forma
insolúvel de zircônio que possa estar presente na amostra. Adicionar 2 ml de ácido clorídrico 1:1 e
evaporar a solução até seco Esfriar. A amostra está pronta para determinação espectrofotométrica de
tório.

5.3 - Determinação Espectrofotométrica de Tório

Adicionar à amostra seca, 4 ml de HC11 N titulado, em duas porções de 2 ml cada. Transferir
para um balão volumétrico de 25 ml. Juntar 1 ml da solução de hidroxilamina e 4 gotas de solução de
cloreto de cobre. Deixar digerir durante 15 minutos em banho-maria. Esfriar. Juntar 3 ml da solução de
thoron a 0,1%, Completar o volume até 25 ml com água destilada (se a amostra contiver uma quantidade
apreciável de zircônio, juntar na solução antes da adição do thoron, 4 ml da solução de ácido moso
tartárico, para mascarar o zircônio) Med-r a absorbância da solução a 5450 um. A medida foi feita no
Espectrofotômetro HitachiPerkin-Elmer, modelo 139, U V. Vis. Sperctrofotometer Usar como
referência, uma solução que con»*m para o volume final de 25 ml: 4 ml de HC11 N, 1 ml de
hidroxilamina. 4 gotas de cloreto de cobre e 3 ml de thoron

6 - Calculo

Calcular a quantidade de ThO, que se acha em 25 ml da solução conforme a fórmula seguinte:

dg i T h - clg i

onde;

íTh = transmitãncia da solução de tório

'pb ~ transmitância da provs branca

K = coeficiente de calibração determinado com a solução padrão de tório onde o
conteúdo desse elemento foi determinado gravimetricamente
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7 — Reagent»*

Ácido nítneo concentrado PA

Ácido sulfúrico concentrado P A.

Ácido fluorfdrico concentrado PA (40%)

Brfluoreto de potass» P A

Carbonato de amónto - solução 100 g/l em água destilada.

Solução de lavagem da fase orgânica

HNO, 0.8M + NH4NO, 2.0M

Nitrato férrico (solução carregadora) - 1 ml equivalente a 2 mg de Fe2O3 Dissolver 0,875 g
de nitrato férrico hexahtdratado em 100 ml de HNO, (1-99).

Hidróxido de potássio - (solução precipitante) - 50% peso/volume.

Hidróxido de potássio - (solução de lavagem) - Diluir 2 ml da solução de KOH 50% a
500 ml com água.

Nitrato de amônio - (solução de lavagem) — solução aquosa a 1%.

8-Quinolinol - Dissolver 0,5 g do reagente em 100 ml de HNOj (159).

Peróxido de hidrogênio 3% — Diluir o peróxido de hidrogênio com água destilada.

Solução de ácido d-tartárico - Dissolver 60 g de ácido tartárico em água suficiente para obter
1 litro de solução. Filtrar com papel seco.

Solução de iodato de potássio - Solução aquosa a 6%. Filtrar com papel seco e não lavar.

Nitrato de mercúrio - (solução carregadora) - 1 ml equivalente a 1 mg de HgO. Dissolver
1,58 g de nitrato mercúrio mono-hidratado em 10 ml de HNO., 1:1 e diluir com água a 1 litro.

Solução de iodato de potássio - (Solução de lavagem) - Misturar 60 ml de ácido nítrico,
6 ml de peróxido de hidrogênio 30% e 200 ml de solução de iodato de potássio 6% e mais água
suficiente para obter um volume final de 1 litro.

Ácido clorídrico - HCI P a - solução titulada 1 N.

Cloridrato de hidroxilamina - NHjOH.HCI PM. 69,50 - Solução aquosa a 10%
peso/volume.

Cloreto de cobre-CuCl j 2H2O - P.M. 170,49- Dissolver 0,538 g de CuCI,.2H2O em
250 ml de água destilada. 1 ml desta solução corresponde a 1 mg de CuO

Ácido-2-(2-hidroxi-3, 6-dissulfo-1-nafti!azo)-benzeno arsônico (thoron) - Solução aquosa a
0,1% peso/volume, 0,1 N em ácido clorídrico.

Ácido mesotartárico - P M. 150,09 - Solução aquosa a 10% peso/volume. Se for necessário
filtrar a solução.

CAPITULO V

ESPECTROMETRIA DE RAIOS X FLUORESCENTES

1 - INTRODUÇÃO

A aplicação da técnica de espectrometria de emissão de raios-X em numerosos problemas
analíticos vem se destacando dia a dia como um recurso de grande eficiência nesse setor. Os princípios
básicos sio conhecidos através dos trabalhos de Moseley, Von Heversy1291, Síegbahn, Ulrey, publicados
entre 1912 3 1930
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Não hi. provavelmente, um outro método que seja tão útil e rápido como a espcctrografia de
raios-X para faze* as determinações qualitativa, semiquantitativa e quantitativa ds elementos em amostras
de composições variáveis, independente da estrutura cristalina, da composição qui'mica. do estado de
Valencia ou da natureza da amostra, se é sólida maciça, pó, ou liquida A aplicação de certos metais que
se tornam cada vez mais importantes, tais como as terras raras, os metais do grupo da platina, o
tungsten», o mol'bdento, o tânta>o e o nióbio, o háfnio e o zircõnio. que são difíceis de separar e
determinar por métodos químicos usuais, podem normalmente ser determinados diretamente por
espectrografia de raios-X, sendo que o preparo da amostra é geralmente muito simples e ainda, às vezes,
desnecessário

No caso particular da Indústria Nuclear, é de grande importância a análise de urânio e de tório.
além de hãfrno e de zircõnio: nesse setor a espectrografia de raios X tem tido grande aplicação.

A especuometria de raios X é muito importante na determinação de elementos numa matriz
que apresenta grande complexidade química, o que torna difícil e laborioso ou até impossível sua
determinação por métodos químicos convencionais. É o caso, por exemplo, da determinação de urânio
no minério, que dadas as características especiais de seus componentes forma uma matriz muito
complexa, dificultando consideravelmente a análise química.

Em espectrografia de raios-X, a amostra é irradiada com raios-X de energia suficiente para
excitar os elétrons de camada K ou L. 0 retorno ao estado estacionário dos elétrons excitados é
acompanhado de emissão de raios-X fluorescentes cujos comprimentos de onda são característicos
para os elementos presentes na amostra. Procede-se â identificação qualitativa dos elementos pela
dispersão do espectro de raios-X com um cristal analisador pela determinação do ângulo de dif ração com
o auxílio de um colimador, do goniõmetro e do detector. O comprimento de onda é calculado pela lei
de Bragg, ou como é mais usual, os ângulos de difração para um dado cristal são usados diretamente
para a identificação dos elementos presentes. A medida da intensidade dos raios-X fluorescentes permite
obter, por sua vez, uma análise quantitativa da amostra.

O método é semelhante ao de espectrografia óptica, sendo que a maior diferença é que na
geração de raios-X, somente são envolvidos os elétrons de níveis de energia K ou L Como conseqüência,
o espectro de emissão de raios-X é muito mais simples do que o óptico, contendo um número muito
menor de linhas.

A simplicidade do espectro de raios X facilita a identificação rápida de muitos elementos em
sistemas complexos, como os rrrnéiios e as ligas. Por outro lado, em espectrografia de raios-X o efeito da
matriz e o efeito -nter-elemento é normalmente maior do que em espectrografia óptica, e é dificultado
ainda mais pelo fenômeno de bordas de absorção, tornando quase impossível generalizar procedimentos
para os elementos em sistemas distintos. A sensibilidade é alta, mas nem sempre pode competir com a
espectrografia óptica na determinação de elementos traços (ordem de ppm), sendo que em alguns casos
este último método não é aplicável. Possui, ainda, a grande vantagem de ser um método não destrutivo.

A espectrometna de raios-X tem sido aplicada na determinação de urânio numa grande
variedade de amostras na Indústria Nuclear como minerais130-31-321, ligas133 '34-35 ', soluções136'37' e
concentrados'38'.

Apresentamos, a seguir, a aplicação desse método no caso particular do minério do Morro do
Agostinho, para a determinação quantitativa de urânio.

2 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

2.1 - Espectrógrafo de Raios-X

0 espectrógrafo consiste, em essência, nas seguintes partes:
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a) Tubo de raios X que bombardeiam a amostra dando lugar ao aparecimento de fiuorescênc.»

b) Porta amostas

c> Colimador

dl Cnsta! analisado'

e) Detector, que pode ser um contado; Geige-MüHer. proporcional ou de cintilacão.

A figura 5 1 most.-a um esquema compieeo de um espectròmeuo de raios-X

AMOSTRA

ê •

*

0
FONTE DE RAIOSX

DETECTOR A v

PORTA-AM03TRA / /
/ /

/ S . / /COLIMADOR
c ^S^OLIMADOR / / FINO

CRISTAL

Figura 5 1 — Esquema do espectròmetro de raios-X

0 tubo de raios X envw uma radiação poüciomática que excita os elétrons K ou L dos distintos
elemento» presentes na amostra No retomo ao estado estacionado, cada elemento emite então suas
radiações características, em teias as direções, das quais o aparelho $om«me utiliza as que atravessam o
colimador. Deve se observar que este feixe está formado por radiações de comprimentos de onda
err.ítdos pela amostra e ma'* as radiações primárias que 'oram por ela espalhadas. Ao incidir sobre o
cristal analisador, o feixe sofie dispersão por difiação, obc.ecendo a ieí de Bragg:

n/i -- 2clsenfl

em que d representa o espaço dos planos de rede do crista' que reflete os raios X de comprimento d«
onda X, quando o feixe forma um ângulo 0 com estes plano» Vide figura 5-2.

Em espectiog.afia de raios-X, usa-se somente um sistema de planos do cristal analisador, isto é,
um valor d constante para um cristal dado Faz-je girar o crutai de forma a variar o ângulo 0. Para cada
posição do cnsta1 ocorrerá a reflexão da radiação cujo comprimento de onda obedece a lei de Bragg com
este valor fí

A radiação, uma vez 'eflenda pelo cristal, è recolhida pelo detector que mede sua
intensidade, estando situado a um ângulo 20 do feixe incidente no cristal.
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B

Figura 5-2

22 - Anáiita Qualitativa

Pelo que se viu, tem-se possibilidade de realizar uma análise qualitativa em amostras as mais
variadas. Basta para isso medir os comprimentos de onda de raios X fluorescentes e comparar com os
valores tabulados para os distintos elementos Uma tabela bem completa de comprimentos de onda foi
compilada por Y. Gauchois e H. Hulubei139' Para facilitar ainda mais os trabalhos de rotina, existem
tabelas de valores calculados de ângulos 20 para os distintos comprimentos de onda para os cristais mais
usados. Os fabricantes (Philips, Siemens, Rigaku Oenfci, etc) editam folhetos com estes valores para os
cristais de quartzo, de cloreto de sódio, de fluoreto de lit io'4 0 ' , ADP (fosfato dibásico de amônio), de
EODT (O-tartarato de etileno diamino) etc.

A técnica de análise qualitativa é em geral simples e pode efetuar-se de maneira
surpreendentemente rápida e segura. Supondo que a amostra é completamente desconhecida, segue-se o
seguinte processo para a análise:

Escolhe-se um cristal de dispersão media, quartzo por exemplo, e seleciona-se uma maior
voltagem possível a fim de excitar os elétrons K ou L de um maior número de elementos na amo:tra. De
acordo com esta tensão, fixa-se a corrente do tubo a fim de aproveitar toda sua potência e obter a
máxima intensidade para que nao haja perda de elementos menores.

Em continuação, escolhe-se uma velocidade média de giro (da ordem de I o (20) por minuto) e
começa-se a varredura, iniciando-se de um ângulo da ordem de 6 a 7° (20). Normalmente bastará varrer
uma região de uns 100° para obter uma visSo completa dos componentes da amostra. Suspeitando-se da
existência de um elemento mais leve, pode recorrer-se ao uso de vácuo ou utilizar o gás hélio na
trajetória das raias para evitar a absorção pelo ar.

2.3 - Análise Quantitativa

Para uma análise quantitativa, a situação é mais complicada. Existe uma possibilidade teórica de
realizar análise absoluta, isto é, sem recorrer a amostras padrões. Ainda em sistemas simples, o método
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absoluto rtxiimi. (|eralmeitt«>, aplicação tte m:iitns ta'ores fie correção, a saber: absorção no ar. variação

do poeta r«tl«t<v do c.tislal tom o comiwimento dp onda. eficiência q;iãntica do detector, dependência

da intensidddf fluorescente cm função do numeio atômico e da intensidade dos raios X primários no

intervalo de comprimento de onda qti>; reali/ou a excitação, excitação mútua e a absorção diferencial por

distintos elementos que compõem a amostra

Os métodos de análise que se usam são muito mais empíricos, envolvendo o uso de amostras

padrões como se fa/ em espectromfctria óptica. Sem dúvida, aqui, a preparação de padrões é muito mais

simples, pois, os elementos menores têm efeitos secundários sobre a intensidade dos principais.

3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Preparação da Amostra

0 minério do Morro do Agostinho foi inicialmente triturado num moinho e reduzido a um pó

muito fino. Preparou-se, em seguida, uma amostra representativa, com uma granulometria interior a 250

malhas. No caso do material em pó, a diferença do tamanho da partícula de uma amostra para outra,

pode causar um erro considerável na análise. Para se ter uma boa precisão, o material deve ser reduzido a

um pó fino, menos de 200 malhas, preferivelmente de 300 a 400 malhas, especialmente no caso de

amostras contendo elementos pesados que apresentam auto-absorção elevada. Entretanto, o maior erro

aparece por causa das variações na densidade de compactação, a não ser que seja misturado com o pó,

um padrão interno.

No caso do minério do Morro do Agostinho, reduziu-se a amostra a um pó de 250 malhas, e

tentou-se uma compactação com uma prensa, sem adição de qualquer material estranho como

aglutínante e nem mesmo o padrão interno. Foram confeccionadas nestas condições, usando sempre uma

pressão constante de 4,7 toneladas/cm2, pastilhas com diâmetro de 22 mm e 5 mm de espessura. Estas

apresentavam uma superfície lisa, não eram quebradiças e estavam bem compactadas, evitando-se assim

erros por diferença na densidade de compactação. Esta pastilha foi colocada diretamente no

portaamo'iras do espectrômetro de raios-X utilizado para este trabalho, para a determinação de urânio.

32 - Análise Qualitativa

Com a amostra já preparada e adaptada perfeitamente no porta-amostra com janela de mylar

(material orgânico polimerizado) e usando-se um tubo de molibdénio ao qual foi aplicada uma voltagem

d* 55 KV e urra corrente de 20nru . um cristal de fluoreto de sódio como analisador e um detector de

cintilação ao qual foi aplicada uma vr itagem de 950 V, procedeu-se a uma varredura completa, a partir

de 28-6°. A velocidade do papel foi de 1200 mm/hora e a velocidade média de giro, 1°/minuto. Por

meio de tabelas já existentes que corre'aciona os valores de 20 com os distintos comprimentos de onda

para um dado cristal de dispersão foi possível identificar no minério vários elementos, a saber: o bário, o

zircõnio, o (trio, o estrôncío, o chumbo, o zinco, o cobre e o níquel, incluindo naturalmente o urânio,

em cuja determinação estávamos interessados.

Na figura 5-3, pode-se observar parte do espectro registrado, incluindo a linha ü* i de segunda

ordem do urânio, a qual foi usada para a determinação quantitativa de urânio no minério, já que ela está

Mvre de interferências.

3.3 - Análise Quantitativa

3.3.1 - Determinação da EipMinra Crítica

Tomamlo por has'? n 'íiforrnar;3<> qualitíitiva, procuramos por medida de intensidado do pico da

'.,'!„) nV ni.i.iri oi." *»r' -jf•-• ftti.>'., o!T'' HUM ÍI'J-'.I.S" quantitativa Esta medida envolve uma determinação
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Figura 5-3 - Espectro do minério do Morro do Agostinho localizando a linha analítica de urânio.
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precisa dos valores da altura do pico e da radiação de fundo (background, BG). A interpretação é
facilitada quando certas condições são mantidas, a saber: a corrente e a voltagem constantes para fontes
de raios X, a trajetória constante de raios-X. a geometria invariável, o cristal analisador estável, o
"background" desprezfvel etc. Entretanto, a estas condições somam-se ainda outras espécies de variações,
a. quais estão associadas à amostra a analisar. Entre elas se destacam: a espessura e a composição da
amostra.

A variação da intensidade da linha analítica com a espessura é diferente e mais simples do que a
variação da intensidade com a composição da amostra.

Com relação à espessura da amostra, podem ser consideradas como sabemos, duas regiões limites
separadas por uma região de transição. Na região limite próxima à espessura zero, a intensidade e a
espessura são aproximadamente proporcionais, isto é, a intensidade nesta região é proporcional ao
número de átomos por unidade de volume. Na outra região limite, onde a amostra apresenta uma
espessura maior do que a chamada espessura crítica que pode ser considerada equivalente a uma
espessura infinite, a intensidade é independente da espessura. A análise por espectrografia de raios-X
fluorescentes pode ser feita em ambas as regiões limites, porém, a região intermediária, que é a região
exponencial, deve ser evitada, já que as radiações características dos diferentes átomos são absorvidos de
forma diferente pela amostra. Portanto, trabalhando com amostras cuja espessura é superior à espessura
crítica, a intensidade da raia analítica não depende da quantidade do material analisado. Isso simplifica a
preparação das amostras, já que acima de certo limite, não é necessário pesar analiticamente a amostra.
Esta foi a marcha seguida para a análise de urânio no minério do Morro do Agostinho.

É freqüente, porém, que a curva de calibração desvie da relação linear entre a intensidade da
linha analítica e o conteúdo do elemento. Nestas circunstâncias parece válido escolher, um intervalo de
concentração que dê uma curva de calibração a mais linear possível, sem que a medida seja prejudicada.

Levando-se em conta estas considerações, para a determinação quantitativa de urânio no minério
do Morro do Agostinho, procuramos determinar inicialmente, a espessura crítica da amostra,
preparando-se para isso, pastilhas com espessuras diferentes e medindo-se a intensidade no pico de
urânio. Os resultados encontram se na tabela V-1

Tabela V-1

Determinação da espessura crítica da amostra.

Espessura da pastilha*
(mm)

5,0
6,1
7,2

Contagem de
pulsos

105

10s

10"-

Tempo
(seg)

27,39
27,40
27,385

' Um* observação deve ser feita ainda em relação à espessura inicial arbitraria de 5 mm Eita etpeMura mostrou-se ser a
ideal porque a pastilha alcança boa compactação, além de ter de manuteio fáci1 e luficientemente resistente E
além, dÍMO, pala inexistência no momento, de uma matriz que deste exatamente o diâmetro interno do
port»amostra do etpectrôrrwtro utilizado, foi feita uma pastilha de 22 mm de diâmetro E para adaptação

perfeita no porta-amottra foi necessário fazer-se um arranjo especial, construindo um anel de >ucite (material
que so contém carbono, hidrogênio e oxigênio, portanto elementos leves cujos comprimentos de onda de
raios X tio grandes e portanto facilmente absorvidos no ar, nas janelas eic, razão pela qual não influi nas
medidas).
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Os valces dos tempos de contagem expostos na tabela V 1 são os resultados médios de cinco
medidas fctas para cada espessura. Estabeleceu se, assim, que a espessura crítica não é inferior a 5 mm.

3.3.2 - Seleção da Linha Analítica de Urânio

Para a dete-.ninação quantitativa de uiânio no minério do Morro do Agostinho foi escolhida a
Linha La, de ordem I I , a que sofre menor influência dos outros elementos presentes na matriz. Poderia
escolher-se a linha ULct, de ordem I que é naturalmente muito mais intensa, porém, esta sofre grande
interferência da i>nha Ka do estrôncio. que por sua vez é muito ma>s intensa neste caso. Se tivesse eleito
a Imha ULa, , I a anai:se de uãn.o teria &-do •nfluenciada pelo teor de estrônco, já que as correções de
'background" ser iam d ' txes de fazc com a devida precisão

Determinou se em seguida, o valor exato de 20 que corresponde ao pico máximo de ULa,, II
(20 = 53,75°) O "background" foi medido em 20 = 54,25°.

3.3.3 - Curva de Calibração

A reta de calibração para a determinação quantitativa de urânio no minério do Morro do
Agostinho foi feita com amostras do próprio minério, cujo teor de urânio foi previamente determinado
por método químico descrito no capítulo II Esta técnica para a construção da curva de calibração evita
a influência por diferença de composição da amostra. As pastilhas foram preparadas nas condições já
mencionadas, de 4 amostras de minério de teor conhecido.

A leitura da intensidade foi feita colocando o rjoniõmetro no valor de 20 = 53,75 ,
correspondente ao pico da linha ULa, , I I , durante 4Ü0 segundos, para se ter uma precisão estatística
desejada. Essa leitura corresponde à intensidade do pico somada à do "background". Em seguida fez-se a
leitura do "background" (20 = 54,25°). também durante 400 segundos. A diferença entre as duas leituras
dá a intensidade máxima no pico.

Porém, para evitar erro provocado pela oscilação da tensão da rede (muito freqüente no local de
trabalho, o que prejudica muito a precisão do método) escolhemos um padrão de referência. No caso foi
selecionada a linha Ka do cobre, cujo 20 é igual a 45°, portanto próximo à linha analítica do urânio.
Assim, todas as determinações foram feitas registrando-se uma leitura do padrão antes e depois de rada
medida da amostra. Quando duas medidas do padrão diferiam em mais de 1%, a medida era rejeitada e
repetida. Para as outras a média das leituras do padrão serviu para corrigir a intensidade lida da linha
analítica por efeito da variação da tensão da linha.

Com os dados que figuram na tabela V 2 foi construída a reta de calibração, colocando-se na
ordenada a intensidade corrigida da linha ULa, de ordem I I , e na abcissa, correspondente teor de urânio
em porcentagem de U3O», já que a intensidade e proporcional ao conteúdo do elemento analisado.

A f gura 6-4 mostra a curva de caSbração, onde a melhor reta foi traçada usando o método dos
mínimos quadrados.

3.4 - Determinação de Urânio em Algumas Amostrai do Minério: Comparação com os Resultados
Químicos

Apresentam-se a seguir, as análises de urânio, em algumas amostras do mineral uranífero. Todas
foram submetidas à mesma preparação que os padrões empregados na construção da curva de calibração.
Usou-se o discriminador de altura de pulsos do espectrômetro Philips, ajustado para a radiação ULa, de
ordem I I , para a detecção de urâmo presente nas amostras. A determinação da intensidade também foi
feita com o uso de padrão de referência. O tempo usado na medida dessas amostras foi de 40 segundos
no pico e 40 segundos na base (background) Os dados obtidos estão expostos na tabela V-3. A
tabela V 4 mostra os resultados obtidos em % de U,OS, comparados com os valores obtidos pelo
método químico.



Tabela V 2

Dados obtidos das medidas feitas pa>a a constiuçjo da curva de calibraçío

Amostra

IEA

IPR/CO,

Amostra

Amostra

2

*Ap

(pulsos/400 seg)

159450

182300

433677

546502

'Ab

(pulsos/400 seg)

31598

31100

44020

4S430

"p

(pulsos/10 seg)

644474

664941

649746

647323

'A

«Ap (Ab*

127852

151200

389657

497072

í

corrigida

119024

138524

359849

460749

%u.,o.
(químico)

0,120

0.138

0,501

0,662

*Ap ~ intensidade no pico da linha analítica de urânio (20 - 53,75")

l A b = leitura do 'background" (20 = 54,25°)

'p = intensidade do padrão de referência (20 = 45°) Vaior médio entre duas leituras antes e depois da medida da amonra

Nota: Todas as medidas foram referidas ao valor lp = 600000
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Fiflwr*S-4 - Curva d* calibracão para dttcrtninação da urânio no minério do Morro do Agostinho por espectrometria de raios-X



Tabala V-3

Dados obtidos para análise de urânio no minério do Morro do Agostinho

Amostra

IEA1

IEA2

IEA3

IEA-4

IEA5

IPR 1

IPR2

IPR3

'p
(pulsos/10 seg)

565268

568580

569165

572439

568975

569209

568090

566878

'AP
(pulsos/40 seg)

29878

32910

22320

24509

20775

16071

14620

52307

>Ab
(pulsos/40 seg)

4007

4308

3723

3748

3553

3405

3256

7532

'P

(pulsos/10 seg)

571142

570161

573038

568439

568101

566271

571242

565240

'P
Médio

568205

569365

571101

570439

568536

567740

569666

566059

l Ax10

('Ap-W

258710

286020

185970

200610

172220

126660

113640

447750

1

corrigidí

273189

301394

195414

210798

181762

133866

119684

474562

lAp = intensidade no pico da linha analítica de urânio (20 = 53.75°)

l p = intensidade do padrão de referência (CuKa. 20 = 45°).

l A b = leitura do background' (20 = 54.25°)
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Tabela V 4

Resultados de análises de urânio no minério do Morro do

Agostinho por espectrometria de raios X comparados

com os resultados químicos

Amostra

IEA1

IEA-2

IEA-3
IEA-4

IEA-5
IPR-1

IPil?
IPR3

%U3O»
Químico

0.37

0.41
0.22
0.25
0.21
0,13
0.12
0,66

%U,Og

Raios X

0.36
0 40
0.23
0.26
0.21
0.13
0 12
0.68

Erro
%

2,7

2,4

4,5
4,0
0,0
0,0
0,0

3,0

CAPITULO VI

MEDIDA DE NEUTRONS ATRASADOS

1 - INTRODUÇÃO

Existem na literatura numerosos métodos analíticos para a detecção de pequenas quantidades de
urânio. Porém, sua determinação em materiais variáveis e complexos, requer na maioria dos casos muito
tempo de trabalho, além de sofrer uma série de interferências, tornando-se necessária uma separação
química prévia antes de qualquer determinação.

O método de ativação com neutrons e subseqüente análise de radionuclídeos formados, torna
possível a determinação de quantidades muito pequenas de urânio. Usualmente, efetua-se a análise por
uma contagem gama de um ou mais produtos de fissão do urânio-235 ou por contagem gama do
urânk>-239 (ou seu descendente, o neptúnio-239) formado por captura de neutrons pelo urânio-238, A
análise de urânio por ativação neutrônica de ambos os isótopos, o urânio-235 e o urânio-238 têm sido
usados e referidos por inúmeros autores'49'50'.

Na maioria dos casos, entretanto, é necessário uma separação radioquímica antes da detecção de
radionuclídeoí produzidos pela ativação do urânio, decorrente da ativação neutrônica de elementos
contidos na matriz juntamente com o urânio. Esta separação é muito laboriosa e consome muito tempo,
prejudicando em parte, o método de análise.

Há, entretanto, uma outra alternativa, ainda baseada na ativação neutrônica, que é a medida de
neutrons atrasados emitidos na fissão de urânio-235 quando a amostra é irradiada por neutrons térmicos.

Quando um núcleo pesado |Z maior ou igual a 90, por exemplo, isótopos do urânio, do tório e
do plutônio) sofre fissão, uma fração pequena dos produtos de fissão decai por emissão de neutrons.
Este fenômeno é conhecido como emissão de neutrons atrasados, em contraste com a emissão de
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neutrons prontos os quais são emitidos também durante o processo de fissão, porém num intervalo
de tempo muito curto ( I O 1 4 segundos).

0 processo d ; emissão de neutrons seguindo uma irradiação por neutrons pode ser atribuído à
presença de elementos físseis na amostra. São conhecidas apenas duas exceções: lítio-9 de 0,17 segundos
e nitrogènio-17 de 4,14 segundos que são produzidos por amostras portadoras de oxigênio, de
lítio-oxigênk) e de berílio.

Os neutrons lentos somente são capazes de produzir fissão em um número limitado de núcleos,
por exemplo, o urãnio-233, o urânio-235, o plutònk>-239, enquanto a fissão de outros núcleos, a saber,
o urânio-238, o tórío-232 pode ser causado somente por neutrons rápidos. A secção de choque dos
diferentes núcleos, como uma função da energia do neutron, foi relatada por Hughes e Schartz'51'. Essa
diferença no processo de fissão com relação às diferentes energias de neutrons, torna possível discriminar
alguns núcleos e analisar outros. Assim, a fissão do urânio-235 por neutrons térmicos é específico e
característico deste isótopo do urânio. A medida de neutrons atrasados emitidos neste processo, constitui
ainda, um bom critério para a determinação da composição isotópica.

O uso deste fenômeno para a determinação de urânio foi descrito pela primeira vez por Echo e
Turk 2 I e Dyer e Leddicotte'531. Fizeram a determinação do urânio-235 em uma série de amostras
líquidas contendo quantidades conhecidas de urânio-235 que variavam de ^0'1 a IO*3 microgramas.
Foram analisadas também 3 amostras sintéticas de minério contendo quantidades conhecidas de
urânio-235.

Mais tarde, Amiel ( 5 4 ) fez um estudo minucioso da emissão de neutrons atrasados e sua
aplicação na determinação de elementos ffsseis. Utilizou o método para a determinação de urânio em um
grande número de amostras geológicas (rochas, minérios e sedimentos), em amostras puras de urânio,
bem como na determinação da composição isotópica de urânio. Encontrou um limite de detecção de
2 x 10~4 microgramas de urânio-235. ApMcou também para determinação de tório em uma grande
variedade de amostras e discutiu ainda aplicação do método para determinação de urânio-233 em tório e
plutônio-239 em urânio. Amiel investigou ainda fontes de interferência como nitrogêmo-17 formado pela
reação O(n,p)17N com neutrons rápidos. Observou que esta interferência pode ser eliminada deixando
o nitrogênio-17 (4,2 segundos de meia vida) decair, antes de fazer as constagens de neutrons atrasados
ligados ao urânio.

0 estudo de análise de urânio pela medida de neutrons atrasados e sua aplicação como análise
de rotina foi retomado por Dyer e Col ( 5 5 ) que apresentaram pesquisas preliminares nesse sentido.

Hamilton'56' fez a determinação de urânio em diversos materiais geológicos, irradiando as
amostras com um fluxo de 4 x 1 0 1 2 n/cm2.seg. durante um minuto (no reator AWRE, Inglaterra) e
contando durante um minuto, após uma espera de 25 segundos a partir do final da irradiação. A
concentração de urânio nas amostras foi determinada pelo método de adição de padrão, com uma
precisão de mais ou menos 5%. 0 limite de detecção foi de ~ 16,8 pg de urânio, usando detector BFj.

Lee, Lin e Chien<57> também apresentaram análises de tório e de urânio em minérios baseadas
na contagem de neutrons atrasados. Os conteúdos de tório e de urânio em amostras desconhecidas foram
determinados pela contagem de neutrons atrasados, com e sem cobertura de cádmío durante a irradiação
E os resultados concordaram plenamente com os obtidos por espectrometria de raios gama.

0 mesmo fenômeno foi empregado por Gale'581, para desenvolver um método rápido e preciso
para determinação de urânio e de tório, em nível de traços, em rochas e minerais. Fez duas
determinações, uma com mistura de fluxos de neutrons rápidos e lentos e outra com cobertura de
cádmio. Assim, pode determinar o urânio e o tório, encontrando um limite inferior de 5 x 10"" g/g para
o tório e 2 x 10"* g/g para o urânio, para detecção

0 método de medida de neutrons atrasados foi usado na pesquisa empreendida pela autora para
a determinação do conteúdo de urânio no minério do Morro do Agostinho.
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2 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Os neutrons em t dos no processo de * ssão podem se' d vdtdos em duas categorias: neutrons

prontos e neutrons atrasados Ap<ox madamente, 99% deles são prontos, sendo emitidos num intervalo

muito curto (10" ' ' segundos) Os neutrons afagados são em t dos com ntensdades decrescentes com o

tempo, por um pe? odo de m nutos Ta s neut'ons se d'St-buem em 6 grupos e seu ritmo de decaimento

é de natu'eza exponent'a' seme'hante a um decamento radoatvo Afavès da observação do

decaimento dos neutrons a»-asados, depo $ de cessada a 'ssão 'o1 poss've' assoc a uma meiav da a cada

grupo

No caso do urâno 235. o unco nuc"deo que «ofre f;ssão com nêufons termcos, a energia

média dos nêufons e de 0.5 Meu A po ceníagem iota' e de 0,78% do numero total de neutrons

Encontram-se na tabeia VI i . os va'oes ap- esentados po1 Keep'P. W met e Zeg'e' , na fissão com

neutrons té-micos Os va'ores de me<av das vai.arr, um pouco de auto* pa<a auto'

Origem doj neutrons atrasados — Oco- e em ce 'os casos que o decaimento de um fragmento de

fissão por em ssão beta de xa seu descendente num estado exc tado o suf dente para emit'r neutrons

Esta emissão de nêut ons compete então com a adação gama que estab'1 za o núcleo ao ser emitida.

Como a constante de des ntegiação para gama ou pa>a neutrons e mu'to ma or do que a emissão beta, a

em>s$ão de neutrons segue a da adação beta quase smu''anearrente e as meiavidas dos neutrons são

então aproximadamente as do em s«or beta

O faTO de os r>éu' ons ?;-asados te-em um? me a v da de deca'mento definida sugere que sua

origem esteja assoc ada com a desn'sg'ação de certo; rad o sotopos A me a vida de 55,6 segundos foi

associada com decai menro de b o mo 87 e a me a v da de 72 segundos com o de ôdo-137

0 bromo 87, urn dos •••agmentos de '"^ão, deca con- me a v da de 55.6 segundos para produzir

o criptôn.o-87 Este e ev dentpmen'.e fc-mado no estado exc tado, com ene-g a suf^cente para emuir

imediatamente um nêut on e chega- ao c ptcno-86 estave A taxa de em ssão do néution atrasado é

determnada pe'a taxa de fo'iD3Cão óo emsto- dft néut on que e o c p fôn o-87 e este é dependente, por

sua vez, do decaimento do bromo 87 E;re e rr-.amado de precu ;o do g-upo de neutrons atrasados de

55,6 segundos deca ndo de fo'ma exponent a1 com me a vda de 55.6 segundos A f.gu^a 6-1 mostra o

mecanismo de errrssão de néut-on at asado a pa t de urr. 'ragmento de f s«ão. o bromo 87

8 7Br (9S.6

ESTÁVEL

ESTÁVEL

F-<gu<a 6-1 ~ Meran srr.o de err não do nêut-on svasado



Tabela V11

Neutrons atrasados emitidos na fissão com neutrons térmicos. Valores
apresentados por Keepin. Wimet e Ziegler'59'

Nuclídeo

U-235

U233

Pu 239

N?de neutrons
atrasados p/

Fissão

0.0158±0.0005

0.0066 ± 0.0003

0,0061 ± 0.0003

Grupo

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Meia-Vida

(seg)

55.72 ±1.28
22.72 ±0.71
6.22 ±0.23
2.30 ±0,09
0.610 ± 0.083
0.230 ± 0.025

55.00 ±0.54
20.57 ±0.38

5.00 ±0.21
2,13 +0.20
0,615 ± 0,240
0,277 ± 0,047

55.28 £2,34
23.04 +1,67

5,66 ±0,40
2,13 ±0,24
0,618 ± 0,213
0,257 ± 0,045

Rendimento Absoluto

do Grupo, % *

0.052 ± 0,005
0.346 ±0,018
0,310 ±0,036
0,624 ± 0,026
0.182 ±0,015
0,066 ± 0,008

0,057 ± 0,003
0,197 ± 0,009
0,166 ±0,027
0,184 ±0,016
0,134 ±0,016
0,022 ± 0,009

0,021 ± 0.006
0,182 ± 0.023
0.129 ±0,030
0,199 ± 0,022
0,052 ± O.O18
0,027 ± 0,010

* Rendimento absoluto do grupo (%) significa o número da neutrons atrasados por 100 fissões.
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O precursor do grupo de neutrons atrasados de 22,0 segundos é provavelmente o iâdo-137. Este
tem uma meia-vida de 22 ,0 segundos, formando xenõnio-137 o qual expele um neutron
instantaneamente. A taxa de formação do xenõnio-137 que d i origem aos neutrons atrasados depende da
taxa de decaimento do precursor, o iodo 137.

Os outros grupos de neutrons atrasados são provavelmente formados de forma análoga..

A emissão de neutrons atrasados de núcleos físseis irradiados com neutrons podem ser
calculados pela fórmula:

a, " V b ~ X i \ i " V e
N . I U = N , . o f . O — x ( 1 - e ) e ( 1 - e )

O N T -v -
A l

onde.

N d N = número de átomos decaindo por emissão de neutrons atrasados

N f = número de átomos de núcleo físsil presente na amostra,

of = secção de choque (barns)

0 = fluxo efetivo de neutrons (n/cm' seg)

a = abundância do grupo de neutrons (%)

X. = constante de decaimento do grupo emissor de neutrons atrasados.

tb = duração da irradiação (seg)

tc = duração da contagem (min)

td = tempo entre o fim da irradiação e o inicio da contagem (seg)

3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Arranjo Experimental

As amostras foram irradiadas no reator IEAR-1 do Instituto de Energia Atômica, operando em
2,0 MW e produzindo um fluxo de neutrons térmicos de ~ 10 ' 3 n/cm1 seg.

Para a detecção dos neutrons emitidos foi utilizado um detector cilíndrico de trifluoreto de
boro, imerso num bloco de parafina para moderar os neutrons. Estes não sendo ionizantes são
detectados através das partículas carregadas nos mecanismos de sua interação com o detector. Esses
mecanismos são os seguintes:

a) Reação induzida por neutrons nos quais a radiação resultante torna possível a detecção,
por exemplo, (n,a), (n.p), (0,7), (n.fissão)

b) Reação na qual o núcleo resultante é radioativo. O subsequente decaimento do núcleo
radioativo dá informação sobre os neutrons que induziram a radioatividade.

c) Espalhamento de neutrons no qual a partícula que recua é carregada e portanto possível
de ser detectada. O exemplo mais importante é o espalhamento elástico de um nêutron
por um próton.
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Os método» 0e detecção podem variar de acordo com a energia dos neutrons a serem
detectados. Assim, os neutrons térmicos são detectados pela reação nuclear com o boro-10 ou em um
material que apresenta alta secção de choque para a fissão com neutrons de baixa energia. O detector de
trifluoreto de boro é o detector mais comum para neutrons térmicos. Consta de um pequeno cilindro
contende triofluoreto de boro gasoso ou contendo boro-10 na forma sólida. Neste último caso a parede
do cilindro é revestida com uma camada fina de boro, contendo gás nobre no seu interior. O detector
funciona como contador proporcional detectando as partículas alfa provenientes da reação '

Essa reação é empregada amplamente para a detecção de neutrons i * .-"««os, sendo facilitada,
mesmo na presença de alto fluxo de radiação gama, pelo alto poder ionizante e a alta energia das
partículas alfa liberadas. A reação l0B(n,a) é exotérmica havendo libertação de energia de 2,78 MeV. 0
lítio-7 pode ser formado diretamente no estado fundamental e a energia é distribuída entre o lítio-7 e a
partícula alfa, ou pode ser formado num estado excitado emitindo um raio gama de 0,48 MeV ao se
desexcitar.

Utilizou-se na experiência um detector cilíndrico gasoso de trifluoreto de boro enriquecido em

sua forma isotópica I O B, com um diâmetro de uma polegada e 35cm de comprimento, ao qual se

aplicou uma voltagem de 1800 volts. A distância entre a fonte e o detector é de 6 cm (parte média).

Após a interação os pulsos passam pelo pré-amptificador, amplificador linear e são finalmente contados

no multi-escalfmetro. A figura 6-2 mostra o esquema completo do arranjo experimental empregado.

A amostra a ser irradiada é pesada e colocada num tubo plástico no interior de cápsulas para a
irradiação. Por causa da alta sensitividade do método, a escolha do material para a irradiação bem como
o recipiente para colocar a amostra. 5 muito importante. Deve apresentar baixa atividade quando
irradiado, deve estar isento de urânio e de tório e conter o menos possível oxigênio e lítio. Usam-se com
mais freqüência os "coelhos" de plásticos, sendo preferidos, obviamente, os plásticos em cuja
composição há somente C e H.

Para o presente trabalho, empregaram-se "coelhos" de madeira, cem 2,73 cm de diâmetro
externo e 7,79 cm de comprimento total.

3.2 - Tempo de Irradiação

• 0 tempo de irradiação poderia ser escolhido para apro> Tiar às condições de saturação. Para
reduzir a ativação total da amostra e do recipiente e ainoa p questões de economia de tempo é
recomendável dar-se um tempo curto de irradiação. Na experiência foi utilizado um tempo de irradiação
de 5 minutos.

3.3 - Tempo de Espera

I inevitável um certo intervalo entre o final da irradiação e o início de contagem. Esta tspera
pode^ser mínima e na prática poderá ser reduzida a poucos segundos Na experiência foi usado um
tempo de espera de 20 segundos. '

3.4 - Tempo de Contagem

0 tempo de contagem utilizado na experiência foi de 300 segundos (um segundo em cada
canal). Um período muito longo aumenta a contribuição da radiação de fundo sem aumentar
apreciavelmente a contagem de neutrons e reduzindo a precisão da medida.
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Figura 6-2 - Eiquema do arranjo axptrirrwntal ampragado.
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3.5 — Procedimento

Para a medida do urânio no mineral uranífero do Morro do Agostinho foi preparada
inicialmente um po fino de 250 malhas

Pesaram-se, aproximadamente, 3,8 g do minério que foram colocadas no interior do tubo
plástico nos dispos-tivos de irradiação (coelhos) A amostra assim acondicionada é levada por meio de
um tubo pneumático até o caroço do reator, onde é irradiada por um tempo predeterminado, no caso,
5 minutos Após esse tempo de irradiação, a amostra volta pelo mesmo tubo pneumático e cai no
sistema de contagem Passados 20 segundos a parti' do fmai da irradiação, imcia-se a contagem de pulsos
com o auxiTo de um multescai'metro.

3.6 - Condições de Contagem

Fizeram-se experiences preliminares para a determinação das meia-vidas dos grupos principais de
neutrons atrasados para verificar se realmente a atividade medida era provocada pela fissão do urânio-235
presente na amostra. Com essa finalidade foi ntroduzido no circuito, um multiescalímetro para facilitar
o acompanhamento do decaimento para a determinação das meia-vidas.

A figura 6 3 mostra as curvas de decaimento dos neutrons afasados emitidos na irradiação da
amostra do mineral uranífero, onde se pode observar os grupos de 55 e 22 segundos de meia-vidas.

Uma vez verficado que se fata de urânio, para sua determinação pela medida dos neutrons
atrasados, o multicanal pode ser substituído por um simples monocana!, havendo ainda boa precisão na
medida, pois, basta fazer uma contagem integrai, po< um tempo determinado.

3.7 - Verificação da Reprodutibilidade do Processo

Prepararam se 4 amostras pesando aproximadamente 5 0g do minério finamente moído. Cada
amostra foi colocada no inter-or de tubo plástico, no interior de "coelhos" para irradiação. Foram
irradiadas durante 5 minutos no reator IEAR 1 com fluxo de neutrons d e ~ 10'3 n/cm2 seg Obtevese
uma rsprodutibilidade com uma precisão de 5%.

3.8 - Determinação da Radiação de Fundo (Background", BG )

A radiação de fundo (BG1 pode vanar com as condições experimentais, principalmente com o
fluxo de neutrons e a potência do reator. Os dispositivos de irradiação ("coelhos") vazios podem
apresentar determinada atividade após a irradiação. No caso, por exemplo, do "coelho" de akulon1541,
apresenta uma atividade causada pelos neutrons atrasados que decaem com uma meiavida de
4,2 segundos. Essa atividade é provocada pelo nitrogênio 17, provavelmente produzido pela irradiação do
oxigênio do recipiente com os neutrons rápidos. Uma espera de 20 segundos, entre o final da irradiação
e o início de contagem, permite eliminar praticamente esta interferência Utilizou-se na experiência
"coelhos" de madeira e nas medidas 'ealizadas, levou-se sempre em consideração a radiação de fundo
(aproximadamente 500 contagens, correspondentes â integração de 60 segundos).

3.9 - Curva de Caübraçio

Para a construção da curva de cahbraçâo foram usadas amostras do próprio mineral uranífero,
com conteúdos diferentes de urânio e determinados quimicamente pelo método descrito no capítulo II
Isso é importante para evitar a influência da matriz no processo de irradiação. Todas as amostras usadas
como padrão, foram reduzidas a um pó fino de 250 malhas e acondicionadas seguindo a técnica já
descrita. Fo< pesada uma quantidade mais ou menos constante de 3,8 g de cada amostra
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Figura 6-3 - Curvas de decaimento dos neutrons atrasados.
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A irradiação foi feita no reator IEAR-1 com um fluxo de neutrons ~ 1013 n/cm2 seg. durante
S minutos e as contagens foram registradas com auxilio de um multiescalímetro, após uma espera de
20 segundos a partir do final da irradiação.

Levando-se em conta que a medida foi obtida com um multiescalímetro, para a construção da
curva de calibração, fez-se a integração das contagens num determinado intervalo de tempo (a partir do
41° a 100° segundo, portanto, 60 segundos). Os dados experimentais figuram na tabela V I 2 . Na
figura 6-4, pode ser vista a curva de calibração. A melhor reta foi traçada pelo método dos mínimos
quadrados

Tabela VI-2

Dados obtidos para construção da curva de calibração.

Amostra Peso contagem integrada
(g) (60 seg.)

contagem integrada
BG

contagem integrada/g
minério

IPR/COj 3841 59207
A 3J86 122900

N?1 3.843 188993
N?2 3 842 253404

58705
122398
188491
252902

15283.4
32331,2
49047.8
65817.0

3.10 - Determinação de Urânio em Algumas Amostras do Mineral: Comparação com o Método Químico

Fez-ie a determinação dotjonteúdo de urânio em algumas amostras do minério por esse método
e procedeu-se a comparação com o valor obtido pelo rrvkodo químico. As amostras foram irradiadas nas
mesmas condições já citadas, sempre acompanhadas de amostras padrão, para evitar a influência da
variação de fluxo de neutrons do reator, nas medidas realizadas.

A tabela VI 3 mostra os dados obtidos. Os resultados de análise obtidos por este método e
comparados com os resultados químicos, figuram na tabela V I4 .

Tabela VI 3

Dados obtidos obtidos para análise de urânio no minério do Morro
do Agostinho pela medida de neutrons atrasados.

Amostra

IEA1
IEA2
IEA3
IEA-4
ILA5
IPR 1
IPR-2
IPR-3

Peso

(g)

3,752
3,840
3,840
3.847
3,841
3,752

3.840
3,841

contagem integrada
(60 seg.)

125889
169058
112170
119040
106700
62921
64884

292920

contagem integrada
BG

125387
168556
111668
118538
106198
62419
64382

292418

contagem/g
minério

33418.7
43895.9
29077,9
30810,6
27645,6
166348
16763,9
76138,6
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80 ono

6-4 - Curva de calibracio para .'eterminaçio de urânio no minério do Morro do Agwtinho pela
medida de neutrons atrasados.
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Tabela VI-4

Resultados de análises de urânio obtidos pela

medida de neutrons atrasados comparados
com os resultados químicos

Amostra

IEA1

IEA-2
IEA-3
IEA-4

IEA-5
IPR-1
IPR-2
IPR-3

%u,o,
(químico)

0,37
0.41

0.22
0,25
021
0,13
0,12
0,66

% U J O ,
(neutron* atras)

0.36
0.44

0.28
0.30
0,27
015

0.16
0,77

Erro
%

2,7
7,3

27,0
20,0
28,5
15,3
25,0
16,6

CAPITULO VII

SEPARAÇÃO DO MOLIBDÉNIO E DO URÂNIO EM RESINA ANIÔNICA

FRACA: APLICAÇÃO NAS LIXlVlAS SULFÚRICAS DO MINERAL

URANfFERO DO MORRO DO AGOSTINHO

1 - INTRODUÇÃO

O urânio é normalmente lixiviado de seus minerais por meio de ácidos, sendo usado na maioria
dos casos, o ácido sulfúrico. Nesse meio o urânio forma complexos do tipo UO2 (SO4 ) i "3 e
UO](SO4)3~4 os quais são fortemente retidos na resina anIÔnica forte. Nestas mesmas condições, o
molibdénio também forma complexos, o mesmo ocorrendo com o vanádio na sua forma oxidada. Os
vanadatos e os molibdatos são também retidos na resina aniôníca forte. O vanádio, dependendo da
quantidade de oxidante usada na lixiviação ácida, pode aparecer na solução como tetravalente ou mais
comumente, no estado pentavalente como VO3~ e VO4~. E é nesta forma que pode sofrer troca na
coluna aniônica, competindo com o urânio e o molibdénio. Na maioria das lixivíacões de minerais, o i
quais contém também apreciável quantidade de ferro, o estado de oxidação é governado pela relação
Fe***/Fe**, onde Fe**+ oxida o U 4 a U " í o F e

( ) reduz o V * ' a V* 4 .

O ferro tem pouco efeito na capacidade de retenção de urânio pela resina, desde que sua
concentração não seja alta (superior a 5 g/l) e em pH baixo. Acima de pH 1,8, o Fe*** forma complexos
do tipo Fe(SO4)}~ e Fe(OH)(SO4)7 , sendo também adsorvidos na resina. Porém um pouco de ferro
adsorvido pode ser removido por retro-lavagem. Se ainda ficar algum ferro remanescente na resina, ele
pode aparecer nas primeiras frações dos elufdos de urânio

Elementos como o zircõnio e o nióbio poderão também ser parcial ou totalmente retidos junto
com o urânio, dependendo das condições de saturação da coluna. As lixfvias sulfúricas do mineral
uranffero do Morro do Agostinho contém algum zircõnio solubilizado, este podendo ser fixado na forma
deZr(SO4)7.
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Porém, o maior problema na separação de urânio, nos casos das lix.vias minerais, por fixação
em resina aniònica forte, é a grande afinidade do íon moübdato pela resina Uma vez fixado, ele
apresenta grande dificuldade de w eluído, contribuindo assim para um envenenamento contínuo da
resina. As lixívias suifúricas do mineral do Morro do Agostinho* contém também muito molibdenio
solubilizado na forma de molibdatos. Isso prejudica consideravelmente qualquer tentativa de separação
de urânio usando resina de troca iõnica, principalmente a aniômca forte.

Apesar desta condição desfavorável, existem na literatura numetosos trabalhos sobre a separação
de molibdenio através da sua 'etenção em resina amòrvca forte.

Assim, Huffman, Oswalt e Wiilians161' estudaram a sepaiação de molibdenio do tecnécio
utilizando a Dowex-1 (aniònica forte) e eluindo seletivamente o molibdenio com o ácido clorídrico
0,1 M.

Fisher e Melochet62> separaram o moübdênio do rènio. utilizando Amber li te IR-400 (aniònica
forte). Quando uma solução de moMbdato e perrenato em NaOH 10% era percolada através da resina,
100% do molibdenio era recuperado no efluente. 0 rênio retido e removido com HCI 7 a 8 N,
apresentava uma recuperação acima de 99%.

Hall e Johs'63' estudaram a separação de tecnécio do molibdenio quando este era irradiado
com neutrons. Usaram a resina Ambertite IR 400, eluindo seletivamente o molibdenio retido com a
mistura oxalato de potássio 0,5M mais hidróxido de sódio 0,5M. que é uma modificação do método de
Preuss1641 que utilizou oxalato de potássio IM para a separação do molibdenio do rênio

Bunney, Balton, Pascual e Foti '6 5 ' determinaram o coeficiente de distribuição para vários
elementos, entre os quais o molibdêrvo, o rvóbio, o tòrio, o urânio e o zircõnio, em sistemas
Dowex 2-HCI, Dowex-2- HNOj e Dowex 2- H;SOS Em sistema sulfúnco, verificaram que a adsorção de
molibdenio, de nióbio, de zircômo e de urânio diminui com aumento da concentração de ácido
sulfúrico, pois, a relação SO» / HSO4 diminui também com aumento da concentração de H2S04 . Isto
significa que aumenta a concentração de ánion btssulfato que compete com o molibdenio e o urânio,
diminuindo a capacidade de retenção desses elementos.

A literatura cita a-nda numerosos trabalhos que tratam da separação de molibdenio em produtos
de fissão, utilizando resina aniõmca forte. Assim, Barnes e Lang'66' fizeram a separação de molibdenio
em mistura de produtos de fissão baseada preiiminarmente no comportamento do Mo* 6 na resina
aniõnica forte. O molibdenio VI é retido das soluções HCI 5 a 9 M e elui'do com acetato de amônio 6M.
A recuperação do molibdenio foi de 75%.

Buchnan, Faris, Oriandini e Hughes167' separaram o molibdenio presente na liga binaria com o
plutônio, eluindo-o da coluna com ácido nit'ico 8M.

Baseadas nestas informações, procurou-se aplicar a técnica de troca iònica para a separação de
urânio do molibdenio contidos nas lixívias suifúricas do mineral uranífero do Morro do Agostinho.

As experiências feitas, usando a resina aniònica forte IRA-400, mostraram que o molibdenio é
fortemente retido na coluna, confirmando os dados da literatura, porém, o urânio é apenas parcialmente
retido, não conseguindo a sua fixação total Na eluição o urânio é removido relativamente bem com a
mistura formada de nitrato de amônio 1M ácido nítricoO.IM o que não ocorre com molibdenio.
Experimentaram-se muitos eluentes citados na literatura, corr bons rendimentos para o molibdenio, a
saber, hidróxido de sódio, oxalato de potássio, ácido clorídrico, ácido nítrico e acetato de amônio,
porém, em caso algum se obteve resultado satisfatório. O molibdenio fica fortemente retido na resina,
envenenando-a.

(') O estudo de solubilização de u'ãmo do mmé'10 do Mo io do Agostinho 'oi feito pelo giupo de trabalho, GT8O/69,
criado pela Comissão Naciona' de Energia Nuclear
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Em vista destas dificuldades tentou-se utilizar resina aniônica fraca para a separação de
molibdenio do urânio, como será descrito em seguida. A retenção do molibdenio em resina aniônica
fraca é boa e sua eluição é melhor quando comparada com a resina aniônica forte.

2 - PARTE EXPERIMENTAL

Apresentamos um estudo de retenção de urânio e de molibdenio em resina aniônica fraca
Dowex-3 e sua eluição selet va por meio de reagentes adequados. Fez-se um estudo separado para os dois
elementos, usando soluções puras. Todas as experiências p*ra o molibdenio foram feitas usando-te o
traçador Mo, obtido peta irradiação de oxido de molibdenio no reator de pesquisas IEAR-1 do
Instituto de Energia Atômica.

2.1 - Materiais e Reagentes

a) Resina aniônica fraca Dowex-3. Utilizaram 3 mi de resina para cada experiência.

b) Resina aniônica forte IRA-400 3 ml para cada experiência.

c) Traçador de molibdenio obtido pela irradiação de oxido de molibdenio no reator IEAR-1
do Instituto de Energia Atômica.

9 M o — Q - - + 9 9 m T c — ' — * 9 9Tc

(66 horas) (6 horas) (2x10' anos)

A soiução de molibdenio foi preparada dissolvendo-se o oxido irradiado com NH 40H e
acertando o pH da solução a 1,7 com ácido suifúrico.

d) Solução de sulfato de uranüo 3,5 gU/l, pH 1,7.

e) Solução de hidróxido de sódio 50 g/l.

f) Solução de nitrato de amônio 1M- ácido mtnco 0,1M.

2.2 - Aparelhos e Colunas de Troca lônica

As colunas de troca iônica usadas neste tiabalho foram construídas com tubos de vidro
medindo 8 mm de diâmetro interno e aproximadamente 20 cm de comprimento. Apresentavam uma
dílatação na parte superior.

Um contador Geíger-Müller para a detecção de partículas beta e um detector de Nal (TI) para a
radiação gama foram utilizados para fazer o controle de molibdenio nas experiências.

0 9 9 Mo usado nas experiências tem a meia-vida de 66,0 horas e decai por desintegração beta
(1,18 MeV) a 9 9 m Tc. Este tem meia-vida de 6,0 horas e decai por emissão gama a 9 9Tc o qual tem uma
meia-vida longa de 2x 10s anos. A atividade do molibdenio pode ser medida seja por via beta seja por
via gama. Para a contagem gama é preciso que o equilíbrio radioativo entre 9 9Mo - 9 9 m Tc seja atingido
antes de se fazer a medida. Esse tempo de equilíbrio é de 22,9 horas. Porém, através da contagem beta,
usando um absorvedor de alumínio de aproximadamente 13 mg/cm7 para remover o elétron de
conversão decorrente do 9 9 m T c , pode-se fazer a medida imediatamente, sem esperar que o equilíbrio
radioativo seja alcançado.
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Na maioria das experiências feitas com o molibdênio o controle foi feito por contagem gama,
por comodidade de trabalho.

2.3 - Operação da Coluna

Todas as experiências foram feitas usando-se uma coluna contendo 3 ml de resina, e uma vasSo
de 2 ml cm"2.min, tanto na carga como na eluiçãb. O uiânio foi determinado colorimetricamente e o
molibdênio controlado por contagem gama em todas as frações do efluente e do eluido da coluna.

2.4 - Procedimento

2.4.1 - Experiências com Molibdênio

Estudou-se inicialmente, a capacidade de retenção do molibdênio na retenção do molibdênio na
resina aniônica forte IRA-400 e aniônica fraca Dowex-3. Prepararam-se duas colunas, uma contendo 3 ml
de resina aniônica forte e outra 3 ml de resina aniônica fraca. A solução de carga foi preparada
dissolvendo-se o trióxido de molibdênio irradiado com NH«OH e acertando o pH a 1,7 com ácido
sulfúrico (este é o pH ótimo para a retenção de urânio na resina aniônica forte). Percolaranvse 190 ml
dessa solução contendo tracador de molibdênio-99 com uma atividade de 10854 ± 104 CPM/3 ml
(contagem gama) em cada uma das colunas. Fez-se o controle por contagem gama em 3 ml de cada uma
das frações (40 ml) do efluente. Registrou-se uma medida imediatamente após a coleta do efluente e
outra 23 horas depois, tempo necessário para atingir o equilíbrio radioativo entre 9 9Mo e 9 9 m Tc . Os
resultados dessa experiência acham-se na figura 7-1. onde se pode observar que as atividades dos
efluentes da coluna aniônica fraca após atingir o equilíbrio são superiores às atividades dos efluentes da
coluna aniônica forte, também após o equilíbrio. Isso significa que a resina aniônica forte retém melhor
o molibdênio que a aniônica fraca, confirmando os dados da literatura que indicam a grande afinidade
do íon molibdato pela aniônica forte. Porém, sua retenção em aniônica fraca, apesar de ser inferior à da
aniônica forte, é ainda considerada satisfatória.

Com as colunas carregadas, foi realizado o estudo de eluição do molibdênio retido. Fez-se uma
lavagem com água deionizada e em seguida, o molibdênio foi eluído usando-se uma solução de hidróxido
de sódio 50 g/l. Foram gastos 230 ml do eluente para cada coluna, sendo que o eluído foi coletado em
frações de 10 ml cada. 0 controle foi também feito por medida da atividade gama em 3 ml de cada
fração. Os resultados dos eluídos da coluna aniônica fraca encontram-se na Figura 7-2 e os da coluna
aniônica forte, na Figura 7-3. Pode-se observar, pelos gráficos, que as atividades dos eluídos da coluna
aniônica fraca são superiores às dos eluídos da coluna aniônica forte após atingir o tempo de equilíbrio,
indicando que o molibdênio é mais facilmente eluído da aniônica fraca, pelo menos nas primeiras
frações. A figura 7-4 mostra as atividades de 3 ml totais de resina aniônica fraca e aniônica forte que
sofreram o mesmo processo de carga e eluição. Pode-se observar as atividades das resinas carregadas
(forte e fraca), das resinas após a eluição e 23 horas depois. Pelo gráfico, verifica-se, ainda, claramente,
que a atividade residual de molibdênio de resina aniônica fraca é bem inferior à da resina aniônica forte,
após atingir o equilíbrio radioativo. Tudo indica que o molibdênio é mais facilmente eluído da resina
aniônica fraca do que da aniônica forte, usando como eluente NaOH 50 g/l.

Em vista dos resultados obtidos, pode-se concluir que:

a) há ótima retenção de molibdênio em resina aniônica forte.

b) a retenção em resina aniônica fraca é boa, apesar de ser pouco inferior à da resina
aniônica forte. Vide figura 7-4.

c) quanto à eluição, o molibdênio é mais facilmente removido da resina aniônica fraca. A
eluição da coluna aniônica forte é difícil, contrariando os dados da literature que citam
até 90% de recuperação.
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Confirmada a boa retenção e a melhor eluição do molibdènio da resina amônica fraca, passou-se
ao «tudo de outros eluentes, entre eles, a mistura formada por nitrato de amorno 1M- ácido nítrico
0,1M que é o reagente indicado para eluição de urânio da resina anionica forte. Experiências realizadas
em condições idênticas, ou seja, usando-se 3 ml de resina anionica fraca e a mesma solução de carga,
revelaram que a capacidade de eluição desse reagente é muito inferior ã da solução de NaOH 50 g/l. Na
figura 7-5 acham-se os resultados obtidos na eluição Observa-se que o nitrato de amônio 1M
0,1M HN03 elui pouco molibdènio. porém, elui mais seletivamente o seu descendente, o tecnécio. A
atividade após 23 horas, tempo necessário para atingir o equilíbrio radioativo, decai consideravelmente,
decaimento esse decorrente do S 9 m T c de 6 horas de meia vida. Na figura 7-6 podem-se observar as
atividades de 3 ml da resina carregada, da resina logo após e 23 horas depois da eluição. Nota-se que as
atividades da resina, logo após a eluição e após atingir o equilíbrio, diferem pouco, diferença essa
decorrente do decaimento do 9 9 Mo. Apresenta, portanto, um aspecto diferente quando comparado com
o resultado obtido com o uso de NaOH 50 g/l como eluente. Em vista dos resultados obtidos pensou-se
numa possível separação do par 9 9 M o - 9 9 m T c , de grande importância em radioquír.iica

2.4.2 - Experiências com o Urinio

Realizaram-se as mesmas experiências com o urânio em resinas anionica fraca e forte. Para a
solução de carga foi preparada uma solução diluída de sulfato de uranilo 3,5gU/l. pH 1,7, pH ótimo de
retenção de urânio em resina anionica forte. Foram preparadas duas colunas, uma contendo 3 ml de
resina anionica forte e outra 3 ml de anionica fraca e percoladas em cada uma delas 100 ml da solução
de sulfato de uranilo 3,5gU/l, no total de 350 mg de urânio com uma vasão de 2 ml por minuto.
Usou-se como eluente a solução de nitrato de amônio 1M- ácido nítrico 0,1 M. As análises de urânio,
feitas colorimetricamente, nos - fluentes e nos eluídos, revelaram que a resina anionica forte retém
melhor o urânio do que a aniõi a fraca. E na eluição, ele é também eluído mais facilmente da coluna
anionica forte.

2.5 - Aplicação em Lixívias SulfUricas do Minério

Em vista dos resultados obtidos, sugere-se a aplicação da resina anionica fraca na separação de
urânio do molibdènio nas lixívias sulfúricas do minério. Há possibilidade de trabalhar se com duas
colunas: uma de anionica fraca e outra de anionica forte, operando em série. 0 molibdènio seria retido
na coluna anionica fraca juntamente com parte de urânio 0 efluente desta coluna passando per outra
contendo resina anionica forte, referia o urânio e o restante de molibdènio que não foi retido na
anionica fraca. 0 urânio seria eluído com nitrato de amônio 1M- ácido nítrico 0,1M e o molibdènio com
solução de hidróxido de sódio 50 g/l.

CAPITULO VI I I

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

0 urânio distribui se de forma difusa na crosta da Terra, ocorrendo em quantidades diminutas
em quase todos os tipos de rochas e nas águas naturais, incluindo a água do mar. Estima-se que sua
concentração média na crosta da Terra como um todo é da ordem de 0,0003 por cento ou cerca de três
gramas por tonelada de rocha; na água do mar aproximar-se-ia de uma grama por mil toneladas.

A despeito do que parecem ser valores muito pequenos para a abundância do urânio, ele é mais
abundante do que o ouro, a platina, a prata, o bismuto, o mercúrio, o cádmío e o antimônio. Ocorre em
quantidades aproximadamente iguais ao estanho, ao arsênio e ao molibdènio; pouco menos do que o
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cobalto, e cerca de 1/S da quantidade do chumbo, 1/10 das quantidades do zinco e do tungstênio e
1/30 da quantidade do cobre.

A facilidade com que o urânio entra em solução,e é transportado e difundido nas rochas da
Terra é a causa principal, possivelmente, do pequeno número aparente de concentrações grandes e ricas
desse metal Tem grande afinidade para com o oxigênio. Não se conhecem ocorrências na forma de
elemento nativo ou como arsenietos, sulfetos ou teluretos. O urânio ocorre, comumente, em combinação
com o oxigênio pa-a formar óxidos, fosfatos, sul fatos, vanadatos, arseniatos, carbonatos e silicatos.

0 urânio ocorre em mais de uma centena de minerais diferentes. Deste número elevado de
minerais de urânio somente poucos deles ocorrem em concentrações econômicas.

A concentração de urânio no Morro do Agostinho, Poços de Caldas, na forma de um minério
cujo teor médio é de 0,14% de Ü,O» originou-se, com toda a certeza, da mobilização do urânio contido
nos minerais das rochas alcalinas da região e posterior deposição hidrotermal em fraturas e diáclases da
rocha encaixante. A presença de zircõnio junto ao urânio no minério faz pensar que o zircão, a
baddeleyita e alguns s»icatos zirconíferos foram os minerais portadores de urânio e que o cederam para
as soluções hidrotermais

As soluções devem ter percolado pelas fraturas e planos de falhas, após o que se verificou a
deposição do urânio late o presente não se sabe exatamente sob que minera!) juntamente com outros
minerais, a saber, a pir'ta. a fluorita e a moübdenita.

A presença de fluorta (CaFj) nos veios faz acreditar que o flúor teria participado ativamente
das soluções, formando possivelmente haxafluoretos de urânio e hexafluoretos de molibdênio.

As soluções percorreram as aberturas e delas depositaram, a partir das paredes, os minerais que
constituem hoje o minério do Morro do Agostinho.

As incrustações minerais resultantes têm quase sempre, ao longo das faixas de concentração, as
mesmas porcentagens quer de urânio quer de rrolibdênio.

Segundo a literatura que pudem-r consultar, o minério do Morro do Agostinho é "sui generis"
no que diz respeito à sua composição mineral e química.

Os métodos nâo-destrutivos para determinação de urânio aplicados ao minério do Morro do
Agostinho, são eficientes em vista dos resultados obtidos. A tabela VIII-1 mostra alguns resultados das
análises de urânio no minério, executados por três métodos estudados: espectrometria de raios gama,
espectrometria de raios-X fluorescentes e medida de neutrons atrasados, comparados com os resultados
químicos.

Os valores de fator de correlação linear e de variança residual calculados em relação ao conjunto
de resultados químicos, figuram na tabela VIII-2. Pode-se observar que os resultados obtidos por
espêctrometria de raios-X fluorescentes são os que se aproximam -nais dos valores químicos <r = 0,999),
portanto muito próximo do valor máximo 1), seguido por um conjunto de valores obtidos por
espectrometria de raios gama (r =0,998). Os resultados obtidos por medida de neutrons atrasados são o;
que se afastam mais dos valores químicos (r = 0,985). Porém, este fator de correlação linear calculado
entre os três métodos estudados e o método químico não nos permite tirar qualquer conclusão exata
quanto à precisão de um ou de outro método. Ou melhor, não se pode afirmar baseado nos dados
obtidos que o método por espectrometria de raios-X seja o mais eficiente e preciso para a análise de
urânio no minério do Mon-o do Agostinho.

Para que o fator de correlação linear calculado pudesse exprimir um resultado preciso,
haveria necessidade de uma população maior de dados (no mínimo 100 análises). Assim o
tratamento estatístico teria maior validade.
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Resultados de análises obtidos por espectrometria de raios gama, espectrometria de
raios X fluorescentes e medida de neutrons atrasados.

Amostra

IEA-1
IEA2
IEA-3
IEA-4
IEA5
IPR-1
IPR2
IPR3

Químico

% U3O,

0,37
0,41
0,22
0,25
0,21
0,13
0,12
0.66

Espectrometria gama

%U 3O,

0.38
0,41
0.23
0,27
0.23
0.13
0.13
0.66

Erro*

2,7
0.0
4.5
8.0
9.5
0,0
8.3
0.0

Espectrometria

%u,o«

0.36
0.40
0.23
0.26
0.21
0.13
0,12
0,68

de raios X

Erro*-%

2.7
2.4
4,5
4,0
0,0
0.0
0,0
3,0

Neutrons

%U30g

0,36
0,44
0,28
0.30
0,27
0,15
0,15
0,77

atrasados

Erro*-%

2,7
7.3

27,0
20,0
28,5
15,3
25.0
16,6

Erro calculado em relação ao valor químico, C_ — Cx x 100, onde:

é a concentração de urânio obtido pelo método químico e
a concentração de urânio obtido por espectrometria gama, espectrometria de
raios X ou medida de neutrons atrasados.
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Tabela VIII 2

Fator de correlação linear e variança residual de cada
conjunto em relação ao conjunto químico.

Fator de correlação linear
do conjunto (r)

Variança residual do
conjunto (o2)

Químico-
Espectrometria gama

0,998

0,00018

Químico-
Espectrom. raios X

0,999

0,00013

Químico
Neutrons atrasados

0,985

0,040

Entretanto, nas condiçõe: experimentais usadas e pelos cálculos de fator de correlação linear e
variança residual, O método por espectrometria de raios-X fluorescentes foi o que forneceu resultados
melhores. Porém, todos os métodos apresentam suas vantagens e desvantagens. São todos eles não
destrutivos, simples, rápidos de execução relativamente fácil. A preparação da amostra se resume na
redução do minério a um pó fino, obtenção de uma amostra homogênea e representativa e pesagem de
uma alíquota com auxílio de uma balança analítica, para a execução da análise.

0 método por espectrometria de raios gama é o mais simples, pois utiliza um equipamento
muito simples, barato, qual seja, um anali^Hor monocanal de raios gama. É um método que pode ser
utilizado em qualquer laboratório. O equipamento pode ser instalado junto à usina de tratamento de
minério, facilitando o trabalho de controle e os trabalhos de exploração do minério, no campo.

É uma análise radiométrica rápida que pode fornecer resultados com um erro inferior a 10% 0
método como foi feito, baseado na medida da intensidade do fotopico do tório-234, descendente
imediato do urânio-238, apresenta um inconveniente, ou seja, a não aplicabilidade no caso em que o
minério apresentar um teor de tório superior a 0,25% em oxido de tório, como foi visto no capítulo III
O tório 232 apresenta um descendente, o chumbo 212 com uma energia gama de 0,09 MeV sempre
acompanhando a de 0,24 MeV e que interfere na medida do fotopico do tório-234, cuja energia gama é
de 93 KeV. Uma análise cuidadosa das pequenas quantidades de tório no minério revelou, porém, a
existência de apenas 0,045% em ThOj, podendo então a análise de urânio ser executada com precisão

O método por espectrometria de raios gama baseado no fotopico do tório-234, porém, só
responde pela análise de urânio no caso particular do minério do Morro do Agostinho. Sua aplicação em
outros minérios radioativos de composição diversa exige um estudo de possíveis interferências Uma
outra condição que deve ser observada para a realização desta análise é a de equilíbrio secular. 0
rompimento deste equilíbrio traz alterações sérias na altura do fotopico do tório-234 utilizado para
análise.

Este método radiométrico apresenta ainda uma vantagem adicional, pois, por uma simples
análise de energias permite distinguir se a radioatividade do minério é causada pelo urânio ou pelo tório.

0 método por espectrometria de raios-X fluorescentes é como os demais, um método
não destrutivo, rápido, que fornece análise qualitativa e quantitativa aplicáveis a tocos os elementos a
partir do sódio (A = 11), abrangendo domínios amplos de concentrações. Como o método se baseia na
excitação dos elétrons das camadas K ou L, o espectro é muito simples, apresentando um número
relativamente pequeno de linhas o que facilita a análise. Sua sensibilidade para o urânio é da ordem de
ppm.
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O êxito de uma anái-se por fluo'escènc<a de raios-X depende em pr ncp '0 de três fatores: grau

de perfeição e de estabi'ldade do espectrômet o de raios X usado, prepa-ação correta da amostra e

determinação de condições experimental favoráveis e a medida da ntensdade da iinha analítica dentro

da precisão desejada Todos estes fatores foram levados em consideração no estudo realizado com

minério do Morro do Agostinho. Para obter se uma medida mais exata da intensidade da linha analítica,

todas as medidas foram corrgidas em re!ação a um padrão de referénc.a usado (linha Ku do cobre),

evitando-se assim e'-os por osc<<ação da co ente eletnca A amostra fo ; preparada cuidadosamente

determinandose a espessura cr'tica das pas*:'has confeccionadas para a análise e usando-se sempre a

mesma pressão na compactação da amostra T-abaihando se acima dessa espessura cr í tca, o método por

espectrometria de raos-X fluorescente apresenta outia vantagem. Não há necessidade de uma pesagem

rigorosa da amostra, evtando se ass-m a introdução de e-'os na pesagem.

Um outio fator muito importante que se deve levar em consideração é o efeito da composição

da matriz. Porém, no presente estudo, como a cu-va de ca'ibracao foi construída usando como padrão as

próprias amostras do minério de teor conhecido de urânio, o efe;to da composição da matriz está

praticamente elim-nada. É um método que apresenta grande sens bilidade não só para o urânio como

também para os demais elementos (A > 11 > E d t Í ITV . '.anca prática grande por causa de sua rapidez e

simplicidade de aphcação. prnc ;paimente, PO caso de matrizes complexas.

O método peia medida de neutrons efasados é também um método não-destrutivo, rápido e de

alta sensitividade paia o uiânio, p^nc paimente porque:

a) a secçãc de choque a'ta do uiárho 235 para neutrons térmicos I -~ 577 bains),

b) o fato de aproximadamente 1,58% das f;ssões de urânio 235 causados por neutrons

térmicos resulta» na emissão de nèuf:ons atrasados,

c) a meia vida relativamente cura dos precursores de neutrons atrasados os quais permitem a

contagem de uma fiação definida do total de neutrons atrasados emitidos,

d) o fato de dispo, de detectores de neutrons com boa eficiência (1%),

e) facüidade de obter f!uxo de neutrons de - IO1 * n/cm* seg. nos reatores nucleares.

É um método que apresenta grande sensibilidade para o urânio, porém seu uso fica limitado às

instituições que possuem um reator para irradiação da amostra. As interferências são facilmente

eliminadas favorecendo sua medida pois apenas o uràmo-235 sofre fissão com neutrons térmicos dando

origem aos precursores de neutrons atrasados.

A precisão do método de medida por neutrons atrasados é determinada pelos seguintes fatores:

a) a precisão na preparação da amostra.

b) a precisão com que as amostra» são colocadas no interior de "coelhos" para a irradiação,

na posição f<xa reprodutive!,

c) a estabilidade de fluxo de neutrons no reator,

d) a precisão no tempo de irradiação, tempo de espera antes da contagem e o tempo d*

contagem,

e) a variação estatística provocada pelo decaimento radioativo.

A precisão com : ei ação a pesagem da amostra foi a mtsma para os três métodos estudados.

Todas as amostras foram pesadas em uma mesma ba'anca analítica Acredita-se que o erro introduzido
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por pesagem seja mínimo 0 erro causado por variação de fluxo de neutrons no reator é em parte
evitada, pois todas as irradiações de amostras desconhecidas foram seguidas por irradiações de amostras
padrões.

Na determinação de urânio no minério do Morro do Agostinho, acredita-se que a discordância
dos resultados de análises obtidos se deve, em parte, à variação do tempo de irradiação. Os "coelhos"
são levados por meio de tubos pneumáticos até o caroço do reator onde são irradiados. Nesse trajeto
existe um relê o qual é acionado quando a amostra passa, marcando o início do tempo de irradiação.
Porém, alguns dos "coelhos" de madeira confeccionados para tais experiências apresentavam variações
mínimas nas suas dimensões, razão pela qual tocavam nas paredes do tubo penumático, variando assim, o
tempo para chegar até o caroço do reator e conseqüentemente no tempo de irradiação.

A variação no tempo de irradiação tem grande efeito na saturação dos grupos de neutrons
atrasados de meia-vida mais longas. Segundo Dyer1551, uma variação de 0,2 segundos para um tempo de
irradiação de 20 segundos, a variação na saturação dos grupos de neutrons atrasados com meia-vidas de
55 e 22 segundos é cerca de 1% e 0,5% respectivamente. 0 efeito em grupos de neutrons atrasados de
meia-vidas mais curtas é bem menor. Aumentando o tempo de irradiação, o efeito da variação de
0,2 segundos no tempo de irradiação diminui muito.

Acredita-se que uma das fontes de erro no estudo realizado com o minério do Morro do
Agostinho, foi a variação no tempo de irradiação causada pelo "coelho" utilizado e pelos fatores
intrínsecos ao sistema pneumático utilizado.

O tempo de decaimento ou o tempo de espera entre o final da irradiação e o início de
contagem é crítico também em todas as medidas. O erro de 0,1 segundo pode ser estimado na medida.
Porém, com um tempo de espera de 20 segundos, como foi utilizado na experiência, a diferença de
alguns segundos na chegada de "coelhos" no sistema de detecção, não influi na contagem. A medida só é
registrada com auxílio de um mult<escalímetro após 20 segundos a partir do final da irradiação,
independentemente da amostra chegar antes desse tempo no sistema de detecção. Todas as análises de
amostras que chegaram após os 20 segundos foram desprezadas. Além disso, fez-se uma integração de
contagens a partir do 41° a 100° segundos, para a determinação da intensidade na medida de urânio. O
tempo total de contagem foi de 300 segundos.

Porém, uma vez determinadas as condições experimentais, o método é perfeitamente aplicável
como método de análise de rotina para a determinação de urânio.

Além dessas considerações, no método em que se usa a medida de neutrons atrasados, devem
ser levadas em conta algumas possíveis interferências, como:

1 - outros núcleos cuja fissão resulta na formação de núcleos emissores de neutrons
atrasados.

2 - emissores de neutrons atrasados, os quais são formados pela reação prmária ou
secundária (n,p) ou (n,alfa).

3 - radiação gama capaz de produzir neutrons pela reação (gama.n).

0 primeiro tipo de interferência não se verifica no caso da análise no minério do Morro do
Agostinho, porque somente o urânio-235 sofre fissão com neutrons térnveos

Como exemplo do segundo tipo de interferência pode-se citar o nitrogênio-17 e o lítio-9, ambos
produzidos pela reação com neutrons rápidos. O nitrogênio-17 é formado pela reação 1 7 O(n,p) 1 7 N que
resulta da reação do oxigênio da amostra com neutrons rápidos. 0 lítio-9 é formado pela reação

Be(n,p)9Lí. Tem uma meia-vida de 0,17 segundos e é precursor do emissor de neutrons atrasados. O
nitrogênio 17 tem meia-vida de 4,14 segundos e decaí a um estado excitado de oxigênio-17 o qual é



também envsso- de nèutions at'asados Inte.ferènc as desses rad'onucl'deos de me'a-vida curta podem ser
eliminadas usando um tentpo de espera suficente para decaimento desses rvuc'ideos

Uma outia fonte possível de .nte'fe>éncia è causada peto detector BF, sensível às radiações
gama mu<to fortes Esta >nterfe>ênc a, porem, pode ser e':mmada por discriminação eletrônica dos pulsos
de raios gama dos pulses alfa produz.dos no detector

A determinação de u-ánio por rned.da de neutrons atrasados é s.mples e as interferências
facilmente eliminadas. E >ápda, sendo que uma análise consome muito pouco tempo, incluindo o temp
de preparação da amosfa, o tempo de tradição, o tempo de contagem e o tempo requerido parf. o
cálculo. É um método muito sensível paa o u^àao, sendo per fe'tamente ap'icave1 em análise de rot.na.
Exige, entretanto, um :eator pa-a irradiação das amosras um sistema de tubos pneumáticos, detector
BF-,, limitando sua âre3 de ap''caçàa Igualmente sensível e preciso é o método por espectrometna de
raios X fluorescentes sendo possível a 'eaüzaçâo de inúmeras anál.ses por dia. O método po*
espectrometr.a de ra'os gama é. dos três métodos ctados, o ma>s simples e o mais econômico,
fornecendo anai.w com preesão tetat-vamente boa

O estudo do método por espiíctromerria de raios gama teve como principal finalidade a
aplicação junto à mina de urânio paia facilitar os t.abalhos de controle nos serviços de piospecção e
exploração do minério Isso é muito ú"i para a equipe de campo que não pode dispor de equipamento*
muito complexos e nem dispõe de técnicos especial irados pa>a a execução da análise Este método é
perfeitamente apiicáve! sondo que uma analise lava nc máximo 15 minutos

Apresentam >e a'nda, os estudos ptel.minarei 'elaiivos à sepa-ação do moiibdênio e do urânio
em resina aniôrica fiaca e sua «p'icacao em 'ly/via* sulfúncas do mine'io do Mor-o do Agostinho.

O urânio, pamcu'ai mente, pode ser sepaiadc de inúmero? outros elementos, utilizando-se o
processo de foca ion'ca dada a formação de vá"ios íons complexos e sua grande afinidade,
principalmente pe'a resina amónica torte Conhecem se muitos fabalhos de separação de urânio que tem
por base a uVlizaçãG de'sa propriedade. Neste trabalho ap.esentamos cs estudos da separação do
moiibdênio e do uíâr.io toinardo por base a afin,dade dos íons complexos de urânio e do moiibdênio do
meio sulfúnco pela resina de "OCÓ ómea. Porem, os molibdatos apressn'am um problema sério, ou s»ja
o da sua forte re'enção na resina aniór.ica torte, 'etenção essa ma'or do que a dos complexos de urânio,
o que diminui a capacidade de retenção do urânio Apresenta ainda, uit ioucs imioriveniente.pois a sua
eluição da coluna é extremamente difícil contribuindo para o envenenamento contínuo da resina.

Um 'rabaiho recente de Vi:a, Waiker, Tfivisonno e Sparks'701 que tiata da retenção de urânio a
partir da solução contendo nitrato de alumínio ácdo nítrico e do meio clorídrico em resina Dowex-1
(aniônica 'orte). bem corno a separação de urânio do mo'ibdenio usando a mesma resina, chegou a
mesma conc'usao: o urânio é -et.do foi temente na resina R sua eluição é fác", o molibdênio é também
retido facilmente, porem, sua eluição é ma's difícil. Eles recomendam o uso de nova partida de resina
para cada operação.

Os estudos realizados com o moiibdênio e o urânio em resma aniônica fraca (Dowex-3) deram

bons resultados, conforme os dsdos do capítulo VII O moiibdênio, na forma de moübdatos, apresenta

boa retenção em Dowex-3, assim como sua eluição com a solução de hidróxido de sódio 60 g/l é

relativamente fáci! O urãmo é mais fortemente retido em resma aniònica forte bem como sua eluiçlo

com a mistura formada de nitrato de amónio 1M- ácido nítnco Q,1M é fácil, quando comparado com seu

comportamento em resina aniònica fiaca A eluição do moiibdênio feita com o mesmo eluente para o

urânio revelou que este elui mais seletivamente o seu descendente, o teenécio (todas as experiência»

foram feitas com o traçado1- de molibdenio 99) Isto fe/ com que surgisse a idéia de uma possível

wparação do par 9 9 Mo - 9 9 r n T c , usando resina aniônica fraca

Com os resultados obtidos desses ensaios preliminares, sugerimos a aplicação da coluna d» troca
iôníca para a sepaiação do urânio e do moiibdênio das lixivia* sulfúncas do minério do Morro do



70

Agostinho. Seriam usadas duas colunas em série: uma de «niônica fraca e outra de aniônica forte. À vista
dos resultados já alcançados sugerimos o prosseguimento das investigações que certamente contribuirão
pira o aperfeiçoamento do método.

APÊNDICE 1

DETERMINAÇÃO COLORIMÉTRICA DE FERRO EM URÂNIO

1 — Princípio

Ferro é determinado como complexo o-fenantrolina-ferroso, após redução a Fe-II em meio
ácido clorídrico. A cor vermelha do complexo ferroso é desenvolvida a pH 2,5 - 3,0 e medida
espectrofotometricamente em 515,0 m/u.

2-Reagentet

1 — o-fenantrolina, 1 g/l.

2 - hidroxilamina, cloridrato, 100 g/l.

3 - Solução padrão de ferro. Dissolver 7,020 g de FeSO4(NH4)jSO4. Hexahidrato em
100 ml de água, adicionar 10 ml de H2SO4 1:1 e diluir a 1000ml. Esta solução
corresponde a 1 mg de Fe/ml. O conteúdo de ferro é titulado com dicromato de
potássio. A partir desta solução são feitas as diluições necessárias.

3 - Curvas de Calibraçio

A) Ferro até 269 H9

Preparar 6 copos de 150 ml, colocar 2g. de urânio (cloreto, sulfato ou UO3), isento de ferro.
Juntar 0, 50, 100, 150, 200 e 250 Mg de Fe, respectivamente. Juntar 5 ml de HCI (no caso de UOj
adicionar também 1 ml de HN03 1:1) e evaporar em banho-maria até secar. Redissolver com 10 ml de
água e uma gota de HC11:1. Adicionar 10 ml de cloreto de hidroxilamina e esperar 10 minutos.
Adicionar 10 ml de o-fenantrolina às amostras, mas não ao branco. Ajustar o pH entre 2,5 - 3,0. Diluir
as soluções a 100 ml. Medir em 515 m n, usando célula de 1,0 cm, contra o branco de urinio. Construir
a curva de calibraçSo em papel semi-log.

B) Ferro até 100 Mg

Usando a mesma técnica, preparar uma curva de calibração adicionando 0, (branco), 10, 25, 50,
75 e 125 HQ de Fe e no final diluir a 50 ml. Usar a célula de 1 cm.

4 - Cálculo

Usando as curvas acima contruídas calcula-se o teor de ferro, da seguinte forma:*
(M O métdo dncrito «arva para a dftarminaçfo d« baixo conttúdo d* ftrro am prewnça dt 2 g da urânio. Ne tMO da

correçio da ferro no urinio a lar titulado, aplicar o métdo como dficrito, porém iam adiçfo da urinio.
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Atg (leitura na curva padrão)
Fe =

g de U, 0 8 na amostra
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