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As reservas brasileiras da urânio totaliza» carea 4a 300.000 tona
ladas »átricas da U3O8, trinta vasas naior do qua o valor conhecT
do quando úã criação da* MUCLEBRÃS, ea 1974. Ha avaliação deesa?
rasarvas foi. eónsidarãval a contribuição do raator nuclaar da pe£
quisa IPR-R1, da Balo lorisonta. Essa raator vea sendo uciliza-io
desde I960 ea pesquisa, tecnologia, produção de radionuclídeos e
treinamento. Os dispositivos de irradiação incorporados ao raator
peraitea o uso da técnicas de neutron ativação a neutrons retard^
dos para a caracterização da urânio, 270.000 aaostras da ninariõ^
tendo tido analisadas até o presente.

.Abstract ..-- .

The Brasilian uraniua ore.resources reach an asouot of about
300,000 aetric tons of V3O9, thirty tiaes nore than tha known
value whan MUCLEBRAS was founded, in 1974. In evaluating this
reserve, tha IPR-El research nuclear reactor, installed in Belo
Borisontc, played an iaportant rola. This reactor ia in operation
tinea I960 for research, technology, radionuclide production and
training purposes. The available irradiation facilities allow
for tfca use of neutron activation and delayed neutron analytical
techniques to detaraine uraniua contents. Up to now, a total of
270,000 Mineral saaplas ware carried out.



t. WTIODUÇAO

A pasquisa sistsaãtica da urânio no pais â, ralativaaeatc,
recente |ij. A definição do Frograaa Nuclear Brasilairo • a
erlacio da NUCLE1RÃS ea 1174 para iapleaaatâ-lo aodificaraa, «£
seacialaante, o paaoraaa «xistaata. Kastas nova aaes o trabalho
deaenvolvido a» pesquisa • prospeeâ» da urânio pala Eapresa po-
sicionou o Brasil SOMO possuidor da quinta ataior raserva do sua
d»» co« 301.490 toaaladas da 1%O|. ""

Aaostras^rccolhidas as todo o território nacional são raa£
tidas para analisa da laboratório» ao Cantro da Desenvolviaentõ*
da Tecnologia Mucltar-CDTM, da RVCLEBRÂS, «m Balo Rorisoate,coa
objetivo da detarainar teores da vrânio a outros elaaaatos quí-
aicos 12). Fará atendimento da desanda, técnicas analítica» f<o
ra» desenvolvidas utilísando-se o raator nuclear da pesquisa*
XFR-Rt. Mesta trabalbo si* abordadas assas técnicas a apraseata
dos resultados da sua utilisaçio.

2. 1EAT0K R0CLEAR DE PESQUISA IFR-R1

0 IPt-RI â vm reator nuclear do tipo TRIGA HARK I [3] da£
tinadõ a pesquisa, produção de radíonuclxdeos a trainaaanto. A
priaeira criticalidada do raator data da noveabro da I960, de£
da quando opara satisfatoriaaeata coa suas propriedades íntrín
sacas da segurança. Atualaaate» a potência téraica aixiaa ai -
cancada â da 100 fcV, â .qual corresponde ua fluxo da neutrons
târaicos na região central do núcleo de 4,3x10*2 n.ca~2.s~1.

Na Figura 1 ã apresentado ua corte vertical do tanqua de
aço do raator, incluindo-se aelhorias coa relação a sua versão
original. 0 núcleo cilíndrico rontendo 58 eleaentos coabustí -
vais aoderadores situa-se na basa do tanque sob'coluna da água.
Bsses cleventos sSo constituídos por liga da urânio enriqueci-
do a 20X a hidrato de sircõaio» A água axarca funções da refr̂ ,
garante, blindagea, aoderador a refletor. 0 núcleo é circunda-
do por refletor coaposto de anal da barras a cilindro oco de
grafita. 0 controle do raator ã efetuado coa auxílio da três
barras da carbonato da boro.

fará o uso noraal do raator coao sparelho da irradiação
são aapregados quatro locais; tubo central, aesa giratória, p£
sição do anal da grafita a posição axtarna ao núelao. Ro tubo*
'central dispõe-se da fluxo aâxiao da niutrons. Ma «asa qua gi-
ra aa torno do tixo do núcleo, no interior do reflator cilín -
drieo da grafita, eoa quarenta receptáculos, peraite-se irra -
diação a fluxos uniforaes. Ea uaa posição não preenchida por
grafita no anal da barras refletora» a aa outra axtarna ao re-
fletor cilíndrico,» facultada a irradiação a fluxos da nau*
trons coa difarantas rasõe* entra téraicos_e rápidos. Rs posl-
cão axtarior pradoainaa, nsturalaentc, os niutrons teraicos. Ej»
t«s dois últiao» locais são alcançados por sistaaas pneuaáti ~
co* que peraitea inserção a retirada de aaostra aa teapos coii
trolados autoaaticaaent*.



Figura 1. Certa Vertical do Tanqua do IFR-K1



1. tICBICÂS ANALÍTICAS BUCLEA1SS

O «se dos métodos nucleares nas aiiliiu químicas ô da gran
da importância por permitirem determinações rápidas • siault?
••as d* diversos elementos presentes em ume metris» cos aleva-

part icula. As reações dependem» essencialmente» ém energia
neutrons e de características dos materiais irradiados. As

dos
ree -

ções nêutron-gaaa e nêutron-fissãe serão comentadas a seguir
»©r constituirá» • ease das ticnicas de analise por neutron eti-
vação e sêatreas retardados» respectivamente.

A. ABÁLISE FOE NtVTtON ATIVAÇÃO

Apõe irradiação de amostra no reator» os núcleos ativados,
contendo ligeiro excesso de neutrons em comparação com núcleos
estáveis» podem sofrer transmutação. Os núcleos formados sendo
instáveis» decaem através de emissão de partículas e gamas. Ke-
dindo-se as propriedades destas emissões» tais como» energia »
Intensidade e/ou meia vida» pode-se identificar os nuclideos
produzidos e, em decorrência» a natureza e concentração dos ele -
aentos na substância irradiada.

No uso deste método as amostras são, normalmente, irradia -
das na mesa giratória, visando analisar simultaneamente diversos
espécimens, dentre os quais se inserem padrões para comparação.
Posteriormente, as amostras são retiradas a analisados os espec-
tros de emissão gama com detectores de Bal(Tl), Ce ou Ca(Li),com
auxílio de sistema eletrônico de processamento de dados.

A implantação do método de análise por nêutron ativação no
XF1-11 foi iniciada no passado [4J. A técnica foi» posteriormen-
te» estendida aos elementos apresentados na Tabela 1» onde figu-
ram elementos por vezes associados aos minérios de interesse nu
clear, tm cases especiais» métodos clássicos de radioquimiea sãõ*
requeridos. A sensibilidade das análises é» igualmente» apresen-
tada em ambos os eases.

5. ABALISE FOE BlUTROBS RETARDADOS

No caso de substâncias contendo elementos como tório ou uri
nio irradiadas no reator, estes poderão sofrer reações de fissão*
nuclear gerando, em decorrência fragmentos de fissão precursores
de neutrons retardados. A contagem dos neutrons emitidos permite
a identificação do teor desses elementos na amostra aaalisada[5).

M» aplicação deste método, as irradiações são realizadas nos
locais cujo acesso é possibilitado pelos sistemas pneumáticos,in
clttindo-»se os padrões que permitem avaliar e eliminar a influên-
cia de interferentes nas medidas. Os neutrons retardados são
contados fora do núcleo com suxílio de detectores proporcionais
d» tipo IF3.



ELEMENTO ISOTOPO SENSIBILIDADE (ug/g)

NORMAL RADIOQUÍMICO

Na

Al

Cl

K

Sc

V

Mn

Fe

Co

Cu

Zn

As

Se

Br

Pd

Ag

Sb

Cs

Ba

La

Ce

Sa

Dy

Hf

Ta

W

Pt

Au

Th

U

Na-24a

Al-28

Cl-38m

K-42

Sc-46

V-52

Mn-56

Fe-51

Co-60

Cu-64

Zn-69m

As-76

Se-75

Br-8 2

Pd-109m

Ag-108

Sb-122

Cs-134

Ba-139

La-140

Ce-141

Sm-153

Dy-165

Hf-181

Ts-182

W-187

Pt-199

Au-198

Pa-233

U-239

10

5

50

100

2

2

2

1000

5

100

5

10

10

10

10

10

10

100

1

10

1

1

5

1

5

2

0,5

10

20

10

0,5

0,1

10

1

2

5

0,5

2

5

2

1

1

0,5

5

0,5

2

0,5

0,1.

0,5

0,1

1

1

0,05

5

0,1

Tabela 1. Análise por Nêutron Ativação



A implantação deste método de analise por neutrons retarda^
dos no 1PR-RI foi realizada há algum tempo [6). Desde então, a
técnica foi aperfeiçoada paulatinamente no que se refere â auto
sacio dos processos mecânicos de veiculação das amostras, das
medidas e do processamento de dados.

O uso do terminal de irradiação que conduz as amostras ao
local externo ao refletor do reator tem se mostrado extremamen-
te útil na determinação de teores de-urânio em minério. Este
procedimento se aplica a amostras sólidas com teores de urânio
compreendidos entre 1 e 7,000 ug por grama de minério. Acima de
80 Pg/g * precisão do método é de 5Z.

6. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÃO

Durante os últimos nove anos, desde a criação da NUCLEBRÃS,
foram irradiadas no IPR-R1, com dissipaçio de aproximadamente
1 GWh, cerca de 300.000 amostras, dentre as quais 270.000 de oi
nério de urânio. As curvas de evolução do número de irradiações
de amostras, da energia gerada no reator e dos recursos de urâ-
nio em termos de U3O3 até o total de 301.490 toneladas Bétri -
cas [7), ao longo desses anos, são mostradas na Figura 2. Infe-
re—se desta representação a correlação entre estes três parâme-
tros e, por via de conseqüência, evidencia-se*o apoio do reator
nuclear de pesquisa IPR-R1 no levantamento das reservas brasile_i
ras de urânio.
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