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ABSTRACT

A short account on autoradiographic technique using plastic
detectors, methodology, applications and results are presented. With
this technique one can study in detail the distribution of radioactive
minerals in rocks.

As radioactive source for this study, samples mineralized in
uraninite and/or pitchblende have been used. The utilized detectors
were the C?.-39 (a polymer plate) and films of celulose nitrate: CA-30-
15 and CN-85.

The mineralization is associated to the mafics (asphibole,
pyroxene, biotite, 'garnet, etc.) and to the plagioclase (albite or
albite-oligoclase),occurring as small inclusions and also in raicrofrac
fares, cleavages and grain boundaries, mainly among plagioclase crys-
tals which are close to or together mafic minerals.

1. INTRODUÇÃO

Step e Becke (1904) foram os primeiros investigadores a utilizar
as técnicas auto-radiográficas visando mostrar a distribuição de um ni
neral radioativo no minério. Desde então, essas técnicas v&n sofrendo
um constante aperfeiçoamento.

Ho âmbito da MUCLEBRAS, em particular no Escritório Regional de Be
Io Borizonte - EBHO.PM, a implementação do uso das técnicas auto-radiõ
gráficas na pesquisa mineral, embora não seja recente, só ultimamente
vea sendo tentada com mais freqüência.

Nos estudos auto-radiomicrográficos, o método do traço de fissão,
utilizando-se plástico MAKROPOL, foi aplicada por Netto (1977), em aaos
trás do Projeto Itatira - CE. Esse método baseia-se na detecção de rã
diações espontâneas e permite estudar a distribuição do urânio e/ou to
rio. O maior empecilho advén da necessidade de se dispor de um reator
nuclear para a irradiação da amostra.

Fuzikawa (1962), usando emulsões nucleares, conseguiu definir a
presença de pechblenda em zonas de crescimento de microcristais de
quartzo, bem somo traços de radiação a provenientes de inclusões flui-
das do minério da jazida de Nabarlek, Austrália. A desvantagem técni
ca auto-radiogrâfica reside na necessidade de uma câmara escura para õ
manuseio das eaulsões até sua revelação. Além disso, a vida útil des-
ses produtos é limitada.

Ultimamente, ao lado do uso de MAKRQFOL para detecção dos traços
de fissões induzidas, téa sido utilizados nos teste3 auto-radiomicro
gráficos, detectores plásticos diversos, que permitem estudar os tra-
ços das radiações a provenientes da desintegração do U e/ou do Th, sb
tendo-se resultados satisfatórios. asses detectores têm a enorme van-
tage» de serem insensíveis â luz natural ou artificial e de terem dura
bilidade praticamente ilimitada, o que não acontece com os outros pro-
dutos.

Em recente trabalho, Brandão e FuziJtawa (1983) tecem comentários
sosrc a metodologia e uso de alguns detectores e comparam cs resulta-



dos obtidos nos testes auto-radioaicrogrãficos. Nesses testes foram
utilizados os detectores CR-39 (material dielêtrico plástico) e os fll
•es de nitrato de celulose CA-80-15 e LR-115, tipo II, ambos fabrica'
dos pela Kodak. As fontes radioativas usadas foraa amostras aineraU
zadas ea urânio (Província Dranifera de Lagoa Real) e em urânio e tó-
rio (Jazida de Poços de Caldas).

2. PRIMCÍPIOS DO MÉTODO DO TBAÇO a E
OS DKTUCTOKBS UTILIZADOS MOS TESTES

O processo de auto-raâiografia, sais especlficaaente, de auto-rjt
diomicrografia, permite estudar em detalhe a distribuição da minerali-
zação nas rochas.

A técnica de auto-radiomicrografia utilizada baseia-se no método
do traço de partículas a emitidas por fontes radioativas, usando detec
tores sólidos auito sensíveis a essas partículas.

As radiações a são provenientes da desintegração do U e/ou do Th
e registradas como pequenos pontos ou traços ao colidirem sobre a su-
perfície do detector. Como os traços a não são diretamente visíveis,
eles são intensificados oor intermédio de um ataque nuaa solução alca-
lina de NaOH.

O tempo de exposição requerido nusa auto-radioraicrograíia -a depen '
de do grau de radioatividade do material em estudo e da éer.sidada de
imagem requerida. A densidade de imagem ê quase diretamente propor-
cional ao número de partículas a emitidas por uma fonte, nuaa unidade
de área por unidade de tempo (Bowie, 1977). Dessa forma, o número
desses traços, dependendo do tempo dado, é uaa indicação do teor em
elementos radioativos (Coppens et alii, 1979).

Assim, para uaa amostra pouco mineralizada, o teapo de exposição
deve ser ampliado, a fim de se obter resultados comparáveis com aque-
las amostras mais radioativas.

O ataque aos traços resultantes do processo de ativação é feito nu
ma solução de HaOH, cuja concentração e temperatura dependent do detec-
tor utilizado. 0 tempo de ataque é função do grau de radioatividade
da amostra, da nitidez da imagem requerida e da temperatura da solução.

O diâmetro dos traços aumenta com o tempo de ataque, pois maior é
a extensão do estrago causado pela solução de soda cáustica nos traços
a. Por outro lado, num dado tempo de ataque o diâmetro dos traços é
menor quanto maior for a energia da partícula a emitida pelo mineral
radioativo presente na amostra (Knõfel et alii, 1980).

,A composição pinica do detector também influi na foraa e no diãne
tro dos traços; portanto, para cada tipo de detector, diferentes res-
postas vâo ser obtidas.

A sistemática utilizada nos testes de auto-radioniicrografias usan
do o método dos traços a, compreende três etapas: - ~

Primeiramente o detector e colocado ea contato com a fonte radioa-
tiva (lâmina petrográfica sem cobertura) por um determinado tempo, de
pendente do grau de radioatividade da amostra em estudo.

Após a fase de exposição, o detector é retirado da lâmina, fixado
num dispositivo de plástico e imerso numa solução de liaOH.

Durante o ataque,, a temperatura da solução deve permanecer cons tan
te. Para isso, é utilizado o equipamento eletrônico de "banho-maria.",
marca HAAKE - tipo B.

Ao término do ataque, o detector é lavado em água corrente por apro
ximadamente trinta minutos,

O estudo dos traços a ao microscópio é feito superpondo-se (o raais
exatamente possível) o detector sobre a respectiva lâsina. Para uma ne
lhor justaposição entre o defector e a lâmina,utilizant-se corso referên
cia linhas diagonais anteriormente marcadas sobre eles e alguns agrupa
mentos de traços a bem característicos relacionados aos ponos radioa-
tivos mais prováveis. Infelizmente essa superposição não é de todo
perfeita, uma vez que ela é feita manualmente e quase sempre, a cada
mudança de posição do campo visual do microscópio, dasloca-se o detec-
tor i procura de uaa melhor coincidência dos aglomerados dos traços i
e as suas respectivas áreas fontes. Quando-a amostra era estudo S pou-
co mineralizada, o que significa dizer que o nii?.ero ái traçss registry
dos é menor, resultando numa atividade alfa larjament-i d ispéraiva, Ü
superposição detector/lâraina é ainda nais difícil.



Kos testes auto-radiomicrogáficos, foran usados três tipos de de-
tectores de partículas a:

. Placa de polímero CR-39.

. Filmes de nitrato de celulose CA-80-15 e CN-85, ambos fabricados
pela Kodak.

0 CR-39 ê um detector dielitrico plástico, incolor, de elevada iso
tropia e homogeneidade. Tem dureza semelhante â do vidro (• 5 na escã
Ia de Mohs) e é resistente à maioria dos solventes. Demais caracte^
risticas e especificações são fornecidas por Hamilton e Clifton(1980).

0 processo de utilização do CR-39 é efetuado de modo convencional,
da mesma forma como são utilizadas as placas auto-radiomicrogrãficas
ou os filmes de nitrato de celulose.

O filme CA-80-15 apresenta una tonalidade ligeiramente rõsea, en-
q>ianto que o CN-85 é incolor. Aabos são constituídos de uma camada de
lOOum de espessura de nitrato de celulose, que registra especialmente
traços de radiações a, embora possa também detectar protons com ener-
gia abaixo de 100 keV, ions pesados e partículas de fissão nuclear.

As condições de uso e as respostas obtidas nesses dois detectores,
são basicamente as mesmas.

3. TESTES EFETUADOS

Os teste- auto-radiomicrográíicos foram realizados de acordo com
algumas das * ,-pecificações feitas pelas fabricantes quanto ao uso dos
detectores j. is como, temperatura e concentração de solução de soda
cáustica. / aetanto, o tempo de exposição e de ataque utilizado foi
vun tanto • ~ e. rário e depenãsnte do grau de radioatividade da actostra
e da dens .1 Ja de imagem requerida.

Para i. ,<:• • testes ''oram usados, como fontes radioativas, 10 (dez)
amostras J. ,ti ralizadas em uranir.ita e/ou pechblenda das Jazidas da Ra
bicha iL?> ) do Engenho ILR-2 e LH-3) e da Cachoeira (LR-4 a LR-10)7
pertenceat a. à Província Uranlfera de Lagoa Real (Figura 1).

Nas t-i "?.las I e II constara todas as condições experimentais utili-
zadas nev* tastes, bem como a classificação e a radioatividade de cada
una das -ostras.

Das » •« amostras estudadas/ oito são albititos e duas são gnaisses
ricos- ei tpídoto. Ao microscópio, os albititos apresentam textura gra
roblásti^> inequigranular a poligonizada, por vezes cataclástica, cora
ou sea feilação e geralmente estão fraturados. A foliação, quando pre
sente, istá impressa principalmente pelos níveis máficos (anfibólioT
piroxinic e/ou biotlta) ou pelos cristais de plagioclãsio poligonizado
de granu*.ção fina, da matriz. Esses níveis envolvem, por vezes, cri£
tais mili««tricôs (porfiroclastos) e/ou agregados policristalinos dê
plagioclà^io, desenvolvendo feições tipicamente ocelares. Os aspectos
catadisticos não totalmente obliterados pela recristalização, estão
evidenciados pela cominuição dos grãos de feldspato, pela presença de
porfiroclastos envolvidos por usa matriz recrlstalizada e ainda pela
extinção ondulante • deformação das lamelas de geminação do plagioclá-
slo.

Na composição mineralógica,esses albititos têm como principal cons
tituinte o plagioclásio, de cczposição alblta ou albita-oligoclásioT
Como varietais ocorrem o piroxênio, anfibõllo, blotita, além de grana-
da e carbonato. Os acessórios estão representados por titanita, opacos
(magnética, principalmente), apatita, zireão, pistacita e mais raronsn
te, allanita, fluorita, microclina ou wollastonita (amos*ra LR-7). ~

As rochas gnáissicas representadas pelas amostras LR-2 e LR-3,apre
sentam coloração amarronzada, de grã fina, coa textura granoblásticã
inequigranular, pouco (tR-2) a bem foliada (LR-3). Essas rochas exi-
bem clivagens de fratura, sendo que na LR-3 essas cllvagens cortas a
foliação propriamente dita. Os principais constituintes são plagioclá
sio (alblta ou oligoclásio), epldoto e i quartzo e hornblenda. Em quan
tldades subordinadas, apareces piroxênio e titanita, além de zircao í
apatita.

O epldoto nessas rochas forma massas granulares, de coloração amar
ronzada, exibindo características óticas da allanita no estado metamic
tizado (cor, baixa birrefringência, parcial isotropistno). Contudo, ana
Uses químicas feitis em amostras semelhantes,são incompatíveis com ei
sa classificação. ~



Os estudos petrográficos mostraram que nos albititos a mineraliza-
cão está principalmente associada ao anfibõlio, piroxênio, biotita, ti
tanita, plagioclâsio e granada e, em menor proporção, ocorre junto aõ
carbonato e microclina.

Com relação ã amostra LR-3 (gnaisse), a análise petrográfica reve-
lou que o mineral de urânio (uraninita) associa-se aos máficos (epido
to* titanita, anfibólio) e subordinadamente ao plagioclisio e piroxê-
nio. Ji na amostra LR-2 (gnaisse), a mineralização não ê visível ao
microscópio.

4. RESULTADOS OBTIDOS B DISCUSSÃO

Dos estudos auto-radiomicrográficos executados com as dez amostras
mineralizadas (ver Tabelas X e IX), verifica-se que em todas elas, com
exceção da amostra LR-2 (gnaisse), a mineralização está preferencial-
mente localizada nas clivagens, nas microfraturas (que por vezes atra-
vessam de forma continua os grãos minerais, acompanhando geralmente a
foliacão da rocha) e nos contatos dos minerais, principalmente entre
os cristais de plagioclâsio ou naqueles que se encontras próxiao ou
junto aos máficos. Salienta-se que nas rochas com foliacão, os nine-
rais de urânio por vezes alinham-se nos contatos dos cristais de pla-
gioclâsio, constituindo-se verdadeiras "trilhas". A foto 1 representa
um piroxênio albitito (amostra LR-1) e exibe grãos âe uraninita nos
cristais e nos contatos co piroxênio, albita e titanita. A foto 2 cor
responde ã foto 1, com superposição do detector CR-39. Sla mostra con
centrações de traços das partículas a nos grãnulos de uraninita e nas
clivagens, nas microfraturas e nos contatosdcs cristais de albita. As
fotos 3 e 4 mostram essas mesmas concentrações de traços a registrados,
respectivamente, nos detectores CA-80-15 e CR-39. .

A uraninita e/ou pechblenda é observada também como diminutas in-
clusões nos máficos e no plagioclâsio, ocorrendo ainda junto aos cr is
tais milimétricos de plagioclâsio e também â magnetita, wolla^tonita
(nas clivagens) e à apatita.

A foto 5 representa um carbonato - biotita albitito (amostra LR-9)
com magnetita, mostrando grãos de pechblenda associados â biotita, al-
bita e subordinadamente â titanita. Por sua vez, a foto 6 (mesma área
da foto 5) exibe os traços a*no detector CN-85, associados, não só ã
biotita, albita e titanita, mas também ã magnetita.

O padrão de distribuição do urânio exibido pela auto-radiomicrogra
fia da amostra LR-2, difere da LR-3, embora ambas tenham como princi-
pal constituinte o epldoto de coloração amarronzada. A primeira delas
apresenta una distribuição aleatória, largamente dispersiva,com traços
a individualizados. A mineralização está essencialmente correlaciona-
da â massa epidótica, embora piroxênio, anfibólio e titanita estejam
presentes na rocha. Por sua vez, a distribuição da mineralização da
amostra LR-3 está associada ao epldoto, anfibólio e piroxênio, mas pre
ferencialmente localizada nas clivagens desses minerais e nas cliva-
gens de fratura presentes na rocha.

A comparação entre os estudos petrográficos com os auto-radiomicro
gráficos realizados nesses gnaisses, parece sugerir a ocorrência de du
as fases de epidotização. A mais antiga, representada pela amostra LR-
3, teria sido anterior talvez ao último evento tectônico que afetou a
região, isso porque os agregados de epldoto e todos os outros mine-
rais dessa rocha exibem microquebramento e clivagens de fratura.^ A se
gunda faie de epidotização teria ocorrido após o fraturasiento e é evi-
denciada na amostra LR-2 pela presença de massas epicóticas não afeta-
das por esse fraturamento. Observa-se ainda ness& amostra, que a pri
melra fase de epidotização não teria sido totalmente destruída pela se
gunda, pois ainda se notam restos de piroxênio, anfibólio e agregados
de epldoto envolvidos pela massa epidótica mais recente, preservando
clivagens de fratura.

A existência dessa segunda fase, talvez explique a forma dispersi-
va dos traços das radiações a sobre a masca epidótica, pois teria favo
recido a remobilizaçâo do urânio já presente na rocha e possibilitado
o aprisionamento desse urânio na rede cristalina do epidoto, quando da
sua «cristalização.

A ocorrência de minerais âe urânio como inclusões nos r.insrais da
rocha, corrobora a hipótese de que a mineralização teria sido anterior



ou pelo menos contemporânea à cristalização âos minerais. Por outro
lado» a presença de uraninita e/ou pechblenda nas clivagens dos raine-
rais e aos espaços interstleiais da rocha, sugere que a Mineralização
poderia ter aportado na rocha durante ou após a cristalização dos mine
rais. ~

A presença nas microfraturas, principalmente naquelas que atraves-
sam os minerais e acompanham a foliaçâo da rocha, parece mostrar que a
mineralização esta em parte condicionada ao fraturamento ligado prova-
velmente ao último evento tectônico que afetou as rochas. Isso aventa
a possibilidade de que o urânio, ji presente na rocha, tenha sido res»
bilizado, migrando então para essas zonas de fraqueza e talvez para oi
espaços intersticiais da rocha.

Diante da falta de maiores informações sobre a gênese e idade da
mineralização uranífera de Lagoa Real, as hipóteses aqui levantadas a
partir dos resultados obtidos nos testes auto-radiomicrográficos. pode
rio ser ou não confirmadas por estudos posteriores.

5. COWCLDSOES

Diante dos resultados obtidos nos testes auto-radiomicrográficos
efetuados com os detectores áe partículas <*-CR-39, CA-80-15 e CN-85 -
fica constatada a importância da utilização dessa técnica no estudo da
distribuição da mineralização nas rochas, isso porque, além de terea
indicado a posição exata da mineralização na rocha, as auto-raàionicro
grafias a revelaram também a presença de fontes radioativas(D e/ou Th)
aparentemente não visíveis nas lâminas petrogrãficas, nas clivagens e
microfratura3 dos minerais e dos megacristais de plagioclásio e tambéa
associadas â magnetita, vollastonita e apatita.

Dentre os detectores usados nos testes, o melhor deles é o CR-39,
pois além de ser incolor, tem uma dureza maior (a 5 na escala de Hohs)
e os traços a nele registrados são maiores(provavelmente por ser o CR-
39 um material mais fácil de ser atacado pela solução de NaOH) e bem
mais visíveis, facilitando muito a superposição do detector sobre a lã
mina.

Por outro lado, o CR-39 possui uma desvantagem, ou seja, devido ao
tamanho dos traços, fornece uma menor precisão entre esses e a respec-
tiva área fonte- do que aquela dada pelos filmes CA-80-15 e CN-85,cujos
traços possuem um menor diâmetro.

Comparando-se os filmes de .nitrato de celulose - CA-80-15 e CN-85,
embora ambos tenham o mesmo poder de resolução, verifica-se que esse
últiao, por ser incolor-como o CR-39, apresenta uma vantagem em rela-
ção ao CA-80-15,qii« é ligeiramente róseo. Ea conseqüência disso, a cor
dos minerais presentes na lamina não é aitarada, aumentando assim a vi
sibilldade e o ajuste entre os traços a e o respectivo mineral emissoF.

0 processo de auto-radiomicrografia usando detectores plásticos dl
versos, apresenta a vantagem de ser muito mais simples, quando compara
do com as outras técnicas auto-radiográxicas, pois não necessita dê
reator nuclear nem de câmara escura para a preparação dos testes, já
que os detectores são insensíveis i luz natural ou artificial.

Ressalta-se que a maior dificuldade no estudo auto-radiomicrográfi
co consiste na superposição exata do detector sobre a lâmina petrográ-
fiea, especialmente quando se utilizam objetivas de grande aumento
(> 25x).
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7A3ELA I

CONDIÇÕES £X?SJCX£3?AXS 00 TESTS ACTO-
RADIOMICaOGRA?IC0 COM A AHOSTHA LR-1

1

rETECTORES

CA-aC-15

ca-33

?SOC£SSO
DE

ATIVAÇÃO

Tcnpo de
Exposição

(dias)

2

3

PROCESSO OE ATAOUE

Concentração
Solução NaOH

(N)

2.5

6,25

Temperatura
da Solução

C°C)

59-61

70

Tespo de
Ataque
(ain)

30

420

Aaostra IJU1; Piroxinio albitito pertencente k Jazida da Kabieha.
Radioatividade > 15.000 cps.



TfcBHA XI

Condições Experimentais Usadas
nos Testes COM Filme CN-85

Anostrás

JAZIDA
DO

ENCBNUO

JAZIDA
CACHOEIRA

LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

LR-7

LR-8

LR-9

LR-10

Tempo de
Exposição

(dias)

7

4

a

8

8

7

7

8

13

Tempo de
Ataque
(min)

90

90

60

70

60

40

60

40

60

Rocha

Plagioclásio-quartzo-epiâoto gnaisse

Anfibdlio-epldoto-plagioclásio gnaiss*

Carbonato-biotlta albitito

Granaãa-plroxSnio albitito

Plroxênio-anfibólio albitito

Bpldoto-plroxênio-anfibãlio albitito

Titanita-carbonato albitito

Siotita-carbonato albitito

Plroxênio albitito

Radioatividade
(çps)

600

>15.000

300

soo

800

1.000

800

420

300

Obs.8 As condições de ataquo utiUsadas na preparação dessas auto-radiomicrograClas foram as mesma»»
concentrarão de 2,SN e temperatura de 60OC da solução alcalina de NaOlI.
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Foto I - Fotofflicrografia do piroxenfo albitito (amos-
tra LR-t). Grãos de uraninita (U) nos crU
tais e nos contatos do plroxênio (Px), albi~
ta (A) e titanita (T). Micôis //.

Foto 2 - Fotomicrograffa corrcspondcntt i Foto 1, com
superposição do dcttctor CR-39. Concentra-
ções dos traços a nos grinuios de uraninita
(U) e nas clivagens, microfraturas c nos con
tatos dos cristais de albita (A). Nice;* XT



Foto 3 - Fotómicrograf Ia 3o detector CA-80-15, exibiji
do concentrações dos traços a. da mesma área
da foto 2.

mm

Foto h - FotómicrografJa mostrando apenas traços a
no detector CR-39 da mesma irta da foto 2.



Totó 5 - Fptomlcrografla do carbonato-biotfta atbitito
(amostra LR-9), com magnetita ( M ) . Grãos de
pechblenda (P) associados ã biotita (B), albi
ta (A) e subordinadamente ã titanita (T). NT
côis //.

Foto 6 - Fotomicrografia correspondente â Foto 5, mos-
trando o* traços a no detector CN-85, associa
dos não só â biotita, albita e titanita, iw7
também â magnet(ta. Luz plana refletida.
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