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Sumário .

O apoio da Química é fundamental â implantação, e operação das in^
talações nucleares relativas às diversas etapas*do ciclo do com-
bustível, desde a prospecção, mineração e beneficiamento de miné-
rios, passando a seguir pela fabricação do elemento conbustível,
operação do reator, reprocessamento do combustível irradiado c
tratamento- de rejeitos. Nos laboratórios instalados no Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear-CDTN, em Belo Horizonte, a
utilização de técnicas nucleares, físico-químicas e convencionais
permite a determinação com rapidez e precisão de mais de 80 ele-?
raentos em solos, minerais, ligas, plásticos, tintas, materiais bî
ológicos, ar e água. Aproximadamente 350.000 determinações analí-
ticas.foram efetuadas nos últimos 9 anos, voltadas principalmente

\ para os elementos e compostos de maior importância nas instala-
ções nucleares e para aqueles relacionados ao meio ambiente.

Abstract

The chemistry ' plays a prominent role as back 'up to the
implementation of nuclear facilities in the several parts of the

, nuclear fuel cycle, from the mining and milling through the
manufacture of fuel elements, reactor operation, reprocessing of
irradiated fuel to the management of wastes. In the Centro de De-
senvolvimento da Tecnologia Nuclear-CDTN in Belo Horizonte

; analytical laboratories with a large spectrum of equipments and
procedures-nuclear, physicochemical and classic 'methods-., are

' able to develop sensitive methods' and determine fast and
accurately about 80 chemical elements in soils, ores, alloys,
plastics, biological materials, paints, air and water. About
350,000 analytical determinations have been performed during the

• last nine years, concerning primarily with chemical elements and
', compounds which are of most importance in the nuclear facilities
* and its impacts in the environment.



1. .INTRODUÇÃO

Coaplexos industriais, especialmente os dedicados ã tecnolo-
gia de ponta cono a nuclear, devem contar com ura forte apoio da
química, de modo particular, da química analítica. • As Empresas
Nucleares Brasileiras S/A - NUCLEBRÀS mantêm no seu Centro de De-
senvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, em Belo Horizonte, BO
dernos laboratórios.

0 apoio analítico torna-se necessário nas diferentes ativid£
des pertinentes ao ciclo do combustível, abrangendo a prospecção
e beneficiamento de minérios, fabricação do elemento combustível,
operação do reator, reprocessamento dj combustível irradiado, tra
tamento de rejeitos e atividades correlatas, tais como a tecnolo-
gia de materiais, controle de qualidade e o controle do meio aeb̂ i
ente.

Um trabalho contínuo de análise de todo o tipo de amostra,
com alto nível de exatidão, tem sido efetvado em apoio ãs átivida_
des exercidas pela NUCLEBRÁS.

2. CAPACITAÇÃO ANALÍTICA

A química analítica abrange os métodos e as. técnicas utiliza^
das na obtenção de informações sobre a composição das substân-
cias,- com aplicações na tecnologia e na indústria, incluindo estu
do de matérias primas e controle de processos.

Na escolha dos métodos analíticos, é necessário levar eo coii
sideração a quantidade disponível da amostra, os teores relati-
vos dos constituintes (macro e micro), a natureza do material (ai_
nério, mineral, rocha, solo, liga, água, gás), o grau de complex^
dade da matriz, a exatidão desejada e outros fatores. 0 tempo gas_
to nas análises depende dos elementos analisados e das matrizes,
variando de poucos segundos a algumas semanas.

A maior parte dos métodos de análise requer um tratamento
preliminar da araostra como dissolução e separação dos componen-
tes. Alguns dispositivos de análise podem efetuar, diretamente, a
determinação quantitativa de elementos e compostos.

As técnicas utilizadas nos laboratórios da Divisão de Quími-
ca do CDTN abrangem: métodos nucleares e radioquítaicos, fundameit
tados nas propriedades nucleares; métodos espectroanalícicos cota
base na análise das interações com a radiação eletromagnética; oé
todos eletroquímicos, baseados nas leis de Faraday, de Ohm e na
equação de Nernst; métodos gravimétricos e titrimétricos pela a_
plicação da estequiometria e métodos gasométricos para a determi-
nação de misturas gasosas. Estas técnicas permitem que sejam ana-
lisados' diversos elementos, compostos e radionuclídeos con teores
entre 10~10 e 100Z em diversas matrizes (Figuras 1 e 2).

3. CONTROLE DE QUALIDADE

A implantação e operação das instalações do ciclo do combus-
tível nuclear requerem um rigoroso controle de qualidade, abran-
gendo todos osaspectos a ele pertinentes.^

0 controle da qualidade das análises é efetuado de diversas
Mineiras dependendo das matrizes e dos compostos ou elementos a
»«rem analisados.



£ utilizado um procedimento rígido de separação das amostras
de acordo COM a complexidade do problema analítico associado. To-,
dos os reagentes e a vidraria utilizados, ainda que de excelente
qualidade, são rotineiramente examinados.

Amostras de padrões do National Bureau of Standards (NBS),
da International Atonic Energy Agency (IAEA), do Commissariat ã
1'Ênergie Atomiquc (CEA), do United States Geological Survey
(USGS) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), são utili-
zadas, freqüentemente, no acompanhamento dos trabalhos efetuados.

Um estudo de intercomparação internacional é mantido caia ins_
tituições congêneres através da IAEA, do Canada Centre for Mineral
and-Energy Technology (CANMET), Sociêtê pour la Conversion de
1'Uranium em Metal et en Hexailuorure (COMURHEX), Environmental
Protection Agency (EPA). Este trabalho envolve análises de miné-
rios, rochas, solos, águas, sedimentos, materiais biológicos, seit
do efetuadas determinações de diversos elementos e radionucl.ídeos.

4. PRODUÇÃO ANALÍTICA

O período de 1974 até 1983 caracterizou-se por uma demanda
d.e serviços analíticos voltada para a prospecção e estimativa das
reservas brasileiras de urânio, atividades de beneficianento do
minério e controle do meio ambiente das instalações nucleares,
tendo sido efetuadas mais de 350.000 análises* químicas.

Simultaneamente, desenvolveram-se estudos de caracterização
química de materiais nucleares, ligas metálicas, plásticos, tin-
tas, solventes, água, ar, material biológico.

No apoio analítico ã prospecção mineral, são analisados, ro-
tineiramente, diversos elementos como urânio total, urânio solú-
vel, Fe(II), Fe(III), Mn, Na, K, Rb, Hg, C, S, F, Cl. Em estudos
de geoquimica, destacan-se U, Ho, V, Fe, Hg, Li, Na, K, Rb, Ba,
Au, As, F e Cl.

Em concentrados de urânio (yellow cake), são determinados a
umidade; I^Og, SO4, P2°5» SÍO2, C02, V2O5, Fe203, As, Mo, B, Th,
halogênios e concentração isotópica.

Nos materiais nucleares de alta pureza, aproximadamente 40
elementos em nível de traços são determinados.

Plásticos como o PVA, polietileno, poliestireno, tygon, p o H
carbonato são caracterizados; vários solventes orgânicos e dilueja
tes têm sido analisados, destacando-se TBP, TOPO, D2HEPA, decanol,
querosene e varsol.

No controle do meio ambiente, as determinações mais comuns
são U, As, Ba, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Hg, Zn, Se, Pb, K, Mo, V, B,
Mn, Mn, Ra-226, Ra-228, H-3.
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