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ABSTRACT

"Caldasite" is a radioactive mineral known mostly' its( for/high
radioactive content (U and Th)~ It is found only at the Poços de Cal-
das Alkaline Complex, -ef~ State ̂Minas Gerais.-

(JSamples colected at Campos do Serrote, Taquari and Brigida lo-
cated in the alkaline complex were submitted to the fluorometric method
of uranium analysis. The results show a good precision and close agree-
ment with those obtained with gamma ray spectroscopy»-^

^ IAEA uranium leà'ch~in<j analysis has also been applied to this min-
eral, but only 0,4% of the total content was dissolved. The uranium
leaching was more intense on the samples that have smaller equivalent
uranium than total uranium and it may be attributed to a higher range
Rn gas escape from this mineral.

1. INTRODUÇÃO

O caldasito, da região de Poços de Caldas, é o mineral radioati-
vo mais conhecido no Brasil pelo seu alto teor de elementos radioativos
(O e Th). Sendo único minério uranlfero até a década de 1970, vários
pesquisadores desenvolveram trabalhos no sentido de obter economicamen-
te o urânio e zircônio deste (Maffei. et ai., 1959; Araorim e Blatt,
1970; Brown e Costa, 1970 e Brown, 1976). Entretanto, o estudo geo-
gulmico dos elementos radioativos em caldasito i relativamente escasso
(Guimarães, 1953; Prayha, 1962 e Curtius, 1975).

O objetivo deste trabalho é a aplicação do método fluorimétrico
para análise do urânio nas amostras de caldasito provenientes dos Cam-
pos do Serrote, Taquari eBrxgida. Os teores de urânio lixiviãvel (mé-
todo adotado pela Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA) e
total serão determinados para confirmação da refratariedade do calda-
sito quanto ao ataque químico., j

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A determinação fluorimétrica quantitativa do urânio se funda-
nenta em sua fluorescência quando ê fundido com uma nistura de carbo-
nato-fluoreto e excitado ã luz ultravioleta. Esta análise se baseia
na proporcionalidade entre o teor de urânio e a intensidade de fluo-
rescência, de acordo com a lei de Beer.

Devido a alta sensibilidade deste método, da ordem àe 10"7 mg
de urânio, faz-se necessário um controle rigoroso dos fatores interfe-
rentes nas análises, para assegurar sua eficiência e precisão.
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2.1. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES-PADRÃO E AMOSTRAS

As soluções-padrão foram preparadas a partir do nitrato de ura-
nila, UO 2(NO 3) 2 x 6H2O, dissolvido em HNO3 4N.

As amostras de caldasito foram trituradas epeneiradas, reduzin-
do-as a uma granulaçãc menor que 100 mesh, tendo cuidado rigoroso para
não haver contaminação. Após esta etapa, estas amostras sofreram dois

fliTantos anpiljítî ff • Um, onde a amostra ê lixiviada com oxidante
p ^ f s ,
f tír£e» e com isso- extrai ajiEHas ~õ~uranio J^lavãvêT". iVtò
contido aoredor ^los seus grãos cristalinos' de acordo com
contido ao^redog- ̂los seus grãos cristalinos', de acordo com o metõao a-
dotado pela AIEA (1979). Outro, onde é feita a extração do urânio to-
tal, destruindo a estrutur'a~"cristalina da amos"trá~põr~ ataque com HF e
HNO3. — - — . — —

2.1.1. EXTRAÇÃO DO URÂNIO LIXIVTÃVEI,

A cada 0,5000 •_, de amostra foi adicionado S ml de uma solução
de 85% HNO3 + 15% HC1 e depois aquecida a 95 °C, em banho maria, por
uma hora. Nesta etapa, todo o urânio lixiviável entra em solução. Es-
ta solução foi diluída até 20 ml e agitada por alguns segundos. Após
decantação, tomou-se uma alíquota de 2 ml e diluiu até 10 ml com HNO3 4N.
Esta solução final (solução A) foi utilizada para análise.

2.1.2. EXTRAÇÃO DO URÂNIO TOTAL

Cada 1,0000 g de amostra foi solubilizada com HF e HMO3. Pri-
meiramente, foi atacada com HF em uma cápsula de teflon hermeticamente
fechada e aquecida a 200 °C por 10 horas, com eliminação do excesso
do ácido, por evaporação, a amostra atacada foi solubilizada com HNO3 4N
e a solução foi novamente evaporada. Após secagem, adicionou-se H2O
destilada e deixou-se a 50 °C durante 8 horas. Esta solução foi di-
luída com H2O destilada até 250 ml. Este grau de diluição foi estima-
do, segundo a Tabela 1 proposta por Centanni (Centanni, 1956). Devido
a presença de elementos interferentes nesta solução, o urânio foi ex-
traído com solvente orgânico. "

y EXTRAÇÃO COM SOLVENTE ORGÂNICO

A separação do urânio de outros elementos foi feita por meio de
extração com éter etllico, CH3CH2OCH2CH3. Adicionou-se 10 ml da solu-
ção saturada de nitrato de alumínio, Al(KO3)3 x 9H2O, a uma alíquota
de 1 ml da amostra solubilizada e diluída de acordo com a Tabela 1.
Apôs homogeneização, acrescentou-se 10 ml de éter etllico e agitou-se
por 5 minutos. Nesta etapa, o solvente entra em contato com a fase i-
norgânica e o urânio é transferido para a fase orgânica.

A fase orgânica ou fase etérea foi colocada em um recipiente
contendo 3 ml de H2O destilada. Neste caso, o urânio é removido do
solvente para a fase aquosa. Eliminou-se o éter por evaporação e a so-
lução resultante, contendo o urânio foi diluída até 10 ml com H2O des-
tilada (solução B ) . Com esta solução, determina-se o teor de urânio,
levando em conta o fator de diluição.

2.2. PREPARAÇÃO DAS PASTILHAS FLUORESCENTES

Pipetaram-se alíquotas das soluções preparadas (solução A, so-
lução B e soluções-padrão) em discos de platina, e evaporadas sob luz
infravermelho. A cada disco foram colocadas 3,0000 g da mistura car-
bonato- fluoreto (9,0% de NaF + 45,5% Na2CO3 + 45,5% KjOC^) e posto em
ura forno prê-aquecido a 650 °C, temperatura de fusão desejada, durante
10 minutos. Exigem-se varias agitações 3o fundente, a fim de que a fu-
são seja completa. A pastilha preparada é resfriada tio dassecador e
após 30 minutos, fazem-se as medidas da intensidade de fluorescência,
segundo manual do fluorlmetro Galvanek-Morrison Mark V da Jarrel-Ash
Division.

Todas as condições de preparação devem ser rigorosamente iguais
para a mesma série de amostra e fundente.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

3.1. DETERMINAÇÃO DO URÂNIO LIXIVIÃVEL

Tomando-se diferentes alíquotas da solução-padrão contendo 0,1
pg/ml de urânio e procedendo segundo o item 2.2, obteve-se valores ne-
cessários para construir a curva de calibração do aparelho (Figura 1).
Feia regressão linear sobre os resultados, tem-se:

I = 909,870 x C + 11,300 (1)

onde: I = intensidade de fluorescência (tiA)
C = teor de urânio (yg/ml)

A determinação do urânio lixiviãvel foi feita tomando-se alíquotas de
1 ml da solução A, de cada amostra. Os cálculos foram realizados com
.auxilio da equação l e a seguinte expressão:

U x 0,2 (2)(ppm) ~ "(ng)

Os resultados encontram-se na Tabela 2.

3.2. DETERMINAÇÃO DO ÜRÃNIO TOTAL

Construiu-se a curva de calibração (Figura 2), tomando-se dife-
rentes alíquotas da solução-padrão contendo 1,4 pg/ml de urânio. An-
tes da preparação das pastilhas fluorescentes, estas alíquotas foram
submetidas ã extração com solvente, segundo Item 2.1.2.

Pela regressão linear sobre os dados da Figura 2, obteve-se a
seguinte equação:

+ 1,595
<UA)

230,102 x C
(lig/ml) (3)

Com esta equação e a expressão abaixo, foram calculados os teores de
urânio total que estão apresentados na Tabela 2,

U = A * (4)

onde:

(ppm)

A = yg de urânio em uma alíquota de 0,1 ml da solução B, de ca-
da amostra;

B = peso da amostra em gramas;
F = fator de didluição = 25 x 103

A precisão do método foi de + 10%, obtida a partir de determinações
com soluções-padrão de nitrato de uranila contendo teores variáveis de
urânio.

4. CONCLUSÃO

pela análise desenvolvida neste trabalho, confirmou-se que o mé-
todo fluorimétrico, apesar da sua alta sensibilidade (da ordem de 10~ 7

mg de urânio), é também suficientemente preciso para determinação do
elevado teor de urânio no caldasito.

Os resultados obtidos por espectrometria y (eü) e fluorimetria
(U total) apresentam discordâncias, no entanto, da mesma ordem que as
observadas nos padrões da AISA.

Comparando os teores de urânio lixiviável e total, verifica-se
que apenas 0,4% do urânio contido no caldasito é extraído sem destrui-
ção da estrutura cristalina. Pois, o caldasito é um agregado de zir-
cão (ZrSiO,,) e badeleita (ZrO2), eo urânio encontra-se dissolvido nes-
tes minerais zirconíferos na forma de solução sólida substitucional.
Isto ocorre devido os câtions U+1* e Zr+I* possuírem índices de diado-
quia bem próximos, 0,19 e0,20, respectivamente, de tal modo que repar-
tem as mesmas posições no retículo cristalino do mineral (Hori, 1954).

Observou-se que as amostras com teores maiores de urânio lixi-
viável, tem a tendência de apresentar equivalente de urânio (eO) menor
que urânio total, talvez isso pode ser atribuído ã fugadogÃs radõnio.

Além disso, pela constância do grau de ataque no caldasito, os
minerais uraníferos são totalmente ausentes; contrário aos minerais
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zirconíferos do Campo do Agostinho edo Cercado onde a coexistência dos
dois minerais é bem ampla (Fujimori, 1974).
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TABELA 1. DILUIÇÕES PARA AMOSTRAS SÕLIDAS (CENTANKI, 1956)

% de urânio
(valor estimado)

< 0,001
0,001 - 0,079
0,080 - 0,20
0,21 - 0,40

> 0,40

Amostra
(g)

2
1
1
1
1

Diluição
(ml)

100
100
100
250
500

Alíquota para extração
com solvente

(ml)

2
2
1
1
1

TABELA 2. TEORES DE URÂNIO NO CALDAS ITO DETERMINADOS PELOS

MÉTODOS DE ESPECTROMETRIA y E FLUORIMETRIA

AMOSTRA

S-01
S-02
S-03
S-04
T-01
T-02
T-03
B-01
B-02
B-03
B-04
AIEA
Padrão: OIEA - 8
Lote nÇ 65
AIEA
Padrão: OIEA - 5
Lote n? 112
Padrão: OIEA - 6
Lote n9 142

TEOR DE URÂNIO (ppra)

FLÜORIMETRIA

U (lixiviável)

13,1
6,1

10,7
7,4

15,8
9,4
8,1

18,0
13,7
18,0
18,3

—

—

—

ü (total)

4575
3401
4618
4586
3336
3097
2293
3553

ESPBCnCt-ETKIA y

eu (Bi2111)*

5625
2989
4553
4311
3215
3068
2545
3291

3390 3003
3401 ; 3035
2836 • 2788

1264 I 1153

i
11S J 153

322 373

Sardela e Fujimori, 1980
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Fig. 1. Curva de calibraçao (U lixiviável)
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Fig. 2. Curva de calibraçao (U total)
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