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Resumo . -

Ás reservas brasileiras de urânio totalizam hoje 301.490 toneladas

métricas de UjOe, vinte e sete vetes maior do que o valor conheci-

do quando da criação da NUCLEBRÃS, em fins de 1974, Na avaliação

A*B*as reservas, foi considerável a contribuição dada pelo reator

nuclear de pesquisa IPR-R1. Esse reator vem sendo utilizado desde

1960 em pesquisa, tecnologia, produção de radionuclxdeos e treina-

mento* Os dispositivos de irradiação incorporados ao reator permi^

tem o uso de técnicas de ativação con neutrons, para a caracteriza^

ção de urânio,' tendo sido analisadas até o presente cerca de

330*000 amostras de minério de urânio.

Abstract

The Brazilian uranium ore resources reach an amoun( of 301,490 me-

tric tons of UiO», twenty-seven times more than the known value

when NUCLEBRXs was founded, at the end of 1974. In evaluating this

reserve, the IPK-Rl research nuclear reactor ha* given a signifi-

cant contribution. This reactor ha» been in operation since 1960

for research, technology, radionuclide production and training pu£

votes. The available irradiation facilities allow the use of neu-

tron-activation to determine uranium contents. Up to now, a total

of 330,000 mineral sample analyses were carried out*
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1. INTRODUÇÃO '

A pesquisa sistemática de urânio no pata e, relativamente, recente

|l(. A definição do Programa Nuclear Brasileiro e a criação da

MUCLEBRXS em 1974 para implementá-lo, modificaram essencialmente o

panorama existente* Decorridos esses onse anos, o trabalho desen-

volvido em pesquisa e proepecção de urânio pela Empresa posicionou

o Brasil como detentor da quinta reserva mundial, com 301.490 ton£

ladas de U»Ot*

Amostras recolhidas no território nacional são remetidas para aná-

lise de laboratório, no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nti

Clear - CDTN, da NUCLEBRÂS, con objetivo de determinação dos teo-

res de urânio e outros elementos químicos rastreadores |2|. Para

atendimento a essa demanda, técnicas analíticas foram desenvolvi-

das, utilizando-se o reator nuclear de pesquisa IPR-R1. Neste tra

Valho e particularmente abordada, a técnica de neutrons retardados.

2. REATOR NUCLEAR DE PESQUISA IPR-R1

0 IPR-R1 e um reator nuclear do tipo TRIGA HARK I |3| destinado a

pesquisa, produção de radionuclídeos e treinamento» A primeira

eriticalidade do reator data de novembro de I960, desde quando op£

ra satisfatoriamente com suas propriedades intrínsecas de seguran-

ça* Atualmente, a potência térmica maxima de operação é de 100 KW,

a qual corresponde um fluxo de neutrons térmicos na região central

do núcleo de 4,3x10** n*cm~2.s~l.

Ha figura 1 observa-se uma vista global do reator* E na Figura 2

esta representado um corte vertical do tanque ào reator, incluindo

-se melhorias com relação « sua versão original*

0 núcleo cilíndrico contendo 58 elementos costbustíveis-moderadores

situa-se na base do tanque sob coluna de ãguá desmineralixada* Ejt

•es elementos tão constituídos por liga de urânio enriquecido a

20% • hidreto de sirconio, 0» elementos combustíveis possuas nas

suas extremidades bastões refletores de grafite*



A égua exerce funções de refrigerante, blindagem, moderador e re-

fletor. 0 núcleo e circundado por refletor composto de anel de

barras e cilindro oco de grafita. 0 controle do reator e efetuado

com auxilio de três barras de carboneto de boro.

3. USO DO IPR-R1 PARA IRRADIAÇÃO

Para uso normal do IPR-Rl como ferramenta de irradiação são empre-

gados quatro locais: tubo central, mesa giratória, posição do anel

4a grafita e posição externa ao núcleo - Figura 3.

Mo tubo central dispõe-se de fluxo mãximo de neutrons. NA mesa

que gira em torno do eixo do núcleo, no interior do refletor cilín

drico de grafita, com capacidade até quarenta posições permite-se

irradiação das amostras a fluxos uniformes. Em uma posição do nú-

cleo não preencbida por grafita no anel de barras refletoras e em

outra externa ao refletor cilíndrico, é facultada a irradiação a

fluxos de neutrons com diferentes razoes entre térmicos e rápidos'.

Ma posição exterior predominais, naturalmente, os neutrons térmicos.

Bstes dois últimos locais são alcançados por sistemas pneumãticos

que permitem inserção e retirada de amostra em tempos controlados

automaticamente« .

4. TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES

0 uso dos métodos nucleares nas analises químicas é de grande im-

portância, por permitirem determinações rápidas e simultâneas de

diversos elementos presentes em uma matris, com elevadas precisão

a sensibilidade, a baixo custo e," na maioria das vases, sem des-

truição da amostra. Em te dispondo da um reator nuclear como fon-

te 4a neutrons, torna-sa oportuna a adoção de técnicas baseadas en

rtações nucleares provocadas por este tipo de partícula* As rea-

ções nucleares dependam, essencialmente, da energia dos neutrons a

4a características próprias dos materiais irradiados. A reação

nautron-fissão serã comentada a seguir, por constituir a base da

técnica da analisa por neutrons retardados.



5. ANXLISE POR NEUTRON RETARDADOS .

No caso de substancias irradiadas no reator, contendo elementos

conto urânio e tõrio, estes poderão sofrer reações de fissão nucljs

ar, e em decorrência haverá emissão de neutrons retardados, origi-

nados dos seis grupos considerados de nuclídeos precursores» Em sje

guida, ocorrerá o decaimento aos fragmentos típicos de fissão. F_i

gura 4* A intensidade da contagem dos neutrons retardados emiti-

dos permite a determinação do teor desses elementos na amostra ana

lisada J4|.

Para a aplicação deste método, as irradiações são realizadas nos

locais cujo acesso é possibilitado pelos sistemas pneusaãticos, in-

cluindo-se os padrões, que permitem avaliar e eliminar a influen-

cia de interferentes as medidas. Os neutrons retardados são term£

Usados em parafina e contados no terminal de recepção das amos-

tras, com detectores proporcionais do tipo BFj - Figura 5.

A implantação deste método de análise por neutrons retardados no

IPR-R1 é devida a TUPYMAMBÀ" |5|, cia 1969. Desde então, a técnica

foi aperfeiçoada paulatinamente, no que se refere â automação dos

processos mecânicos de transferencia das amostras, das medidas efe_

tuadas e do processamento de dados. Este método se aplica a amos-

tras sol'das com teores de urânio compreendidos entre 1 a 7.000 yg

por grama de minério. Para as medidas acima de 80 yg/g» a preci-

são do método é de 5% e exatidão de 95%. A capacidade de analice

do sistema í de 48 amostras/hora.

6. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÃO

Na ultima década, desde a criação da N U C L E B R X S , foram irradiadas,

cerca de 360.000 amostras, dentre as quais 330.000 de minérios con

tendo urânio, proveniente das diversas jatidas do País*

A* curvas de evolução do numero de irradiações de amostras, da e-

nergia gerada nó reator e do» recursos de urânio em termo* de UaOi

•te o total de 301*490 toneladas métricas |6|t ao longo desses a-



nos são mostradas na Figura 6. Infere-se desta representação

• correlação entre estes três parâmetros e, por via de conseqüên-

cia, evidencia-se o apoio prestado pelo reator nuclear de pesquisa

IPR-Rl no levantamento das reservas brasileiras de urânio.
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FIGURA 6 - USO 00 IPR-R1 NA AVALIAÇÃO DE RESERVAS DE URÂNIO


