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O presente trabalho descreve primeiros estudos sobre.a iden
tificação á'-- minerais radioativos on rochas ur iiferas de Espi nharas (P' } .
<
As técnicas de autoradiografia--.i com emulsões nucleares, pa
ra a determinação da distribuição úa radioatividade e localiza ção de minerais radioativos, era combinação cem ir.icroscopia ótica,
dif ratometria de raios-X, PIXE e nicresonda eletrônica, foram uti.
lizad-'ts .
Nas duas principais rechas estudadas, rocha feldspática
e
gnaxsse nineralii:ado, a radioatividade se distribui de uma forma
diferente, entretanto o principal mineral carreador de U e Th pa
rece ser o mesmo. Análises microquíraicas revelaram que estes ele
mentes são associados a Si, Ca, Fe, Al, e alguns elementos tra ços, como Y, Zr, Ti, e outros.
A distribuição de U e Th nas inclusões radioativas da rocha
feldspática é essencialmente uniforme, enquanto rias ir.ciusões do
gnaisse mineralizado estes elementos são distribuídos de uma for
ma não homogênea, indicando que a estrutura zonada, frequentemen
te observada, pode ser causada por razoes variáveis de U:Th nos
cristais.
Análises químicas, di f ratoir.êtricas e microscópicas indicam
que o principal carreador de radioatividade nas rochas de Espi nharas é um silicato de U e Th, que provavelmente se situa na sé
rie de transição: Cofinita •> uraninita, torogumita •* torianita.
São relatadas algumas experiências adicionais de lixiviação
de urânio com ácido sulfürico diluído, confirmando a natureza di
ferente da distribuição da radioatividade nos dois tipos de rochas.

AriSTRACT

The present work describes first studies-" about the identify
cation of radioactive rr.inerals

in

uranium

bearing rocks

frcn

Espinharas (PB).
Autoradiography with

u-sensitivs nuclear emulsions

utilized for determining radioactivity distribution;
calizing radioactive minerals, in combination with
X-ray diffractometry,
its

v;as

and fcr lomicroscopy ,

PIXE and elétron microprobe analysis

for

identification.
Mineralized gneisse and feIdspatic rock, the two

principal

samples studied, show distinct differences in radioactive distri^
buticn patterns, however the main carriers for U and Th seem

to

be the same. Microanalysis shows that these elements are associa
ted with

Si, Ca, Fe and Al and scmt trace elements like Y, Zr ,

Ti, e t c .
Ü and Th

are distributed uniformly in feldspatic reck

and

inhomogeneously in mineralized gneisse, indicating that the zona
ry structure of the radioactive cristais,frequently

observed

in

gneisse, could be due to variable U:Th ratios.
Chemical analysis, X-ray diffraction

dati.s and

microscopic

studies indicate that the principal carrier for radioactivity in
the rocks oi Espinharas i s a silicate mineral of U and Th, proba
bly situaded in the scries of transition: Coffinite

-• uraninite,

thorogummite -+ thorianite .
Some additional experiments about leachability of

uranium

with diluted sulfuric acid are reported, which confirm the different nature of radioactivity distribution in feldspatic and gneis_
sic rocks.
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INTRODUÇÃO
Em outubro de 19 76 foi firmado um convênio de colaboração
científica entre a Nuclebrãs Auxiliar de Mineração (NUCLAM) e a
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, o qual foi
posteriormente ampliado, com a participação do Instituto do Geo
ciências da UFRJ .
Ficou estabelecido de serem iniciados estudos no Departamento de Química da PUC,sobre a geoanalítica de urânio e tõrio e
possíveis aplicações na prosppção geoquímica destes elementos ,
bem como pesquisas ligadas ã extração econômica de urânio a partir de minérios uraníferos.
Como primeira área de pesquisa foi escolhida uma ocorrência uranífera recentemente descoberta no nordeste do Brasil, na
região de Espinharas (PB).Como os primeiros estudos revelaram1,
este depósito apresenta características que permitem a sua classificação,segundo Jones',como sendo de origem itietassoinãtica.
Este tipo de depósito é formado por reações de substituição entre soluções põs-magmãticas e rochas plutenicas ou pegmatíticas.
Fluidos magmaticos (pegmatíti cos ou hidrotermais) ,ao penetrarem
em rochas encaixantes sobrejacentes podem introduzir novas quantidades de urânio, como também remobilizar e enriquecer o urânio
já depositado durante a fase orto-magmãtica ou pegmatítica.
As zonas de enriquecimento de urânio são caracterizadas
por extensivas alterações metassomãticas, incluindo albitização,
sericitização,silicificação e outros processos.Minerais de urânio encontrc.i-se comumente disseminados finamente na rocha hospe
deira (host rock),embora concentrações maiores de urânio possam
existir em constituintes minerais individuais.
Texturas de substituição são muito comuns. Concentrações
econômicas de urânio dependem da existência de condutos por onde
fluidos com ação metassomática possam circular, bem como da presença de locais receptivos à deposição do elemento na rocha en caixante (depositional traps). Fatores como porosidade,permeabilidade, composição o estrutura das rochas, contribuem definitiva
mente para a concentração final de urânio.

Com a extinção gradativa dos antigos depósitos de

pitch-

blenda e carnotita,causada pela demanda crescente de combustível
nuclear, tornou-se necessário extrair o urâr.io a partir de minérios mais abundantes, porém com pequenas percentagens do

radio-

eiemento .Como cs depósitos de origem .Tietassoirãtica,devido ao seu
relativamente baixo teor de arãnio,via de regra, situavam-se
margem da exploração econô.:.ica,apcnas recentemente estudos

ã
gec-

craímicos sobre processos metassoiuãticos e a sua importância

na

1

concentração de certos elementos raros, foram publicados:' *'"
Justifica-se,portanto, a idéia de um estudo sistemático sobre este tipo de ocorrência uranífera,usando come exemplo o de
pósito de Espinharas.Apesar da especialização em Química Analíti
ca, do Departamento de Química da PUC-Rio, tornou-se necessárica introdução e otimização de vários métodos analíticos,inexisten
tes nc Departamento antes da vigência do convênio,e

indispensá-

veis para os estudos previstos.Com esta intenção foram iniciados
os seguintes estudos preliminares,visando obtur as primeiras informações sobre algumas características geoquímicas do depósito
uranífero de Espinharas:
1. Introdução de métodos analíticos para a determinação de U, Th e outros elementos, e suas aplicações no estudo da distribuição vertical de U e Th em rochas de profundidades

varia -

veis.
2. Estudos sobre a localização e identificação de minerais

radioativos (distribuição da radioatividade) peia técnica de

auto-radiografia, PIXE e microsonda eletrônica.
3. Estudos sobre o comportamento de líxiviaçao

ácida

de

urânio nas rochas uraníferas.
No presente trabalho será apresentado um primeiro

estudo

sobre a identificação dos carreadores de urânio e tório em

ro-

chas feldspáticas e ynaisse mineralizado de Espinharas.
Planejou-se a realização do estude aplicando a metodologia apresentada esquematicamente na figura 1
Relata-se, a seguir, as diferentes etapas deste

estudo ,

bem como algumas experiências adicionais,visando conhecer o comportamento físico-químice dan rochas em relaçS > ao ataque
acid D aulfúrico diluído

(]ixiviação).

com

CAPÍTULO

1

CARACTERIZAÇÃO K I N E R A L C G I C A E PETROGRAFICA
DAS ROCHAS RADIOATIVAS DE ESPINHARAS
Estudos preliminares

demonstraram

que a

radioatividade é

associada principalmente a dois tipos de rochas,denominadas

nes_

te trabalho como "Rocha feldspãtica" (RF) e "Gnaisse mineralizado"

(GM) .
Os dois tipos podem ser diferenciados visualmente, sendo

a

primeira variedade de cor avermelhada, e a segunda de cor cinzen
ta. A rocha feldspãtica

freqüentemente aparece como "dique"

ou

"veio" na rocha encaixante, comumente biotita-anfibõlio-gnaisse.
A rocha feldspãtica consiste quase completamente de feldspatos ,
predominantemente oligoclásic e albita (77 - 94% do volume), com
quantidades menores de biotita,muscovita,clorita,apatita,caleita
e outros minerais, e possivelmente

foi formada por

albitização

de um álcali-biotita-granito encontrado na região.0 gnaisse mine
ralizado também apresenta características de ter sofrido acentua
dos processos de metassomatismo.Detalhes de ambas serão apresentados posteriormente.
Para

o presante

estudo foram escolhidas amostras

típicas

das duas espécies de rochas descritas; estas amostras, que foram
cedidas pela NUCLAM, provém de um poço de perfuração e foram ini^
cialmente analisadas em relação aos seus teores de urânio
rio

G

e tõ-

. A tabela 1 resume as principais características das amos-

tras escolhidas para este estudo.
De todas as amostras, recebidas sob a

forma de

fragmentos

de testemunhos de sondagem, foram feitas lâminas delgadas e

se-

ções polidas, para os trabalhos posteriores de autoradiografia e
microanãlise (procedimento ver item 2.2.2.)
As amostras RFl, RF4, RF6, GM4 e GM6 foram inspecionadas microscopicamente para identificação mineralõgica e petrográfica 7 .
Como amostras do mesmo tipo de rocha apresentaram uma compo
sição mineralõgica praticamente idêntica, serão resumidas a se guir somente as análises microscópicas de duas lâminas representativas .

Amostra RF6 (Rocha feldspática)
Rocha de textura granular hipidiomórfica,constituída principalmente por plagioclãsio e ãlcali-feldspato,com anfibõlio
e
serpentina (aparentemente) em menores proporções.
Os feldspatos apresentam-se parcialmente recristalizados/alterados em sericita,c rbonato,minerais de argila e clinozoisita.
A pigmentação por opacos(talvez oxido de ferro) é intensa.
Outros feldspatos de menor granulometria são encontrados, a_
p_resentando-se sem alterações;nesses, a albita é o mais abundante.Entre os máficos é observado um anfibõlio de pleocroísmo azul
(sódico),hábito fibroso,com pigmentação de material opaco.
Também se encontra um mineral de hábito fibroso radial,verde-escuro, e birrefringência mais alta que os do grupo da clorita,parecendo tratar-se do grupo das serpentinas;este é geralmente associado aos anfibõlios.O mineral secundário mais abundante é representado por carbonatos-talvez calcita-em cristais bem desen volvidos.Como acessórios,ocorrem opacos xenomõrficos ou preen
chendo pequenos vênulos, e apatita.
Classificação: Rocha de composição momzonítica.
Amostra GM6 (Gnaisse mineralizado)
Rocha holocristalina,fanerltica, constituída essencialmente
por feldspato alcalino,plagioclãsio e anfibõlio.Os feldspatos en
contram-se parcial a totalmente alterados em sericita,carbonates
e minerais de argila.Os plagioclásios ainda se encontram poueo sericitizados,mostrando raras clinozoisitas.
Feldspatos menores secundários e não alterados são encontrados
em quantidades mais reduzidas, geralmente euédricos,formando pequenos aglomerados espalhados por toda a amostra,sendo a maioria
destes,albita . o mãfico predominante é a hornblenda,encontrando
se fracamente alterada em biotita e clorita,e mostrando pequenas
inclusões de zireão com halos pleocróicoS/epidotOjtitanita^pati^
ta e quartzo.Ainda são observados cristais de calcitn secundária
bem desenvolvidos,e aglomerados de clorita ou serpentina microÇristalina.
0 anfibõlio também apresenta duas gerações,o trais novo seria um anfibõlio azul (sórUco) , tendo-se formado possivelmente por
alteração hidrotermnl.Esto,ocorre cm puquoiuis quantidades ,Bcrr.pre

associado a hornblenda .Os acessórios inais comuns são apatita,epi^
doto,zircão e titanita,e possivelmente pequenos cristais de quar
tzo.
Classificação: Rocha de composição sienítica.

Nas lâminas delgadas das an ostras,freqüentemente observou se a presença de pequenas inclusões opacas,de cor marrom-escuro
a preto ( ver figura 12-a ) com halos pleocróicos e distante zona de metamitização,indicanuo a presença de radionuclldeos.
Sob luz refletida, foram localizadas pequenas inclusões com es trutura zonada,que apresentavam uma certa semelhança com cris tais de uraninita ( ver figura 2 ).A presença de minúsculos pontos com maior refletância dentro dessas inclusões,indicou a possibilidade de ser um mineral radioativo com inclusões de chumbo
radiogênico, sob forma de galena (PbS) .
Também foi observado eventualmente associações dessas inclusões
com pirita (FeS-) - ver figura 9-b -.

Para identificar com maior segurança estes minerais carreadores de radioatividade prosseguiu-se o estudo,visando a localização das inclusões de U e Th via autoradiografia.

CAPÍTULO

2

DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA RADIOATIVIDADE NAS
ROCHAS VIA AÜTORADIOGRAFIA COM EMULSÕES "UCLEARES.
2.1.

INTRODUÇÃO

2.1.1- Noções Gerais - Histórico
Colocando-se a superfície polida de um mineral

radioativo,

(ou rocha contendo inclusões radioativas) em contacto com

uma

ernulsão fotográfica apropriada, obtém-se, após um tempo de esposi£ão variável e certos processos de revelação,um mapeamento da su
perfície, ou "autoradiografia" da seção polida.
Este procedimento tem sido largamente utilizado no reconhecimento de minerais radioativos e no estudo da distribuição

da

radioatividade em rochas,dentre muitas outras aplicações.
É um método relativamente simples,e a ação bastante conhecida da
radiação ionizante sobre emulsões fotográficas foi o que levou Henri Becquerel,em 1896, â descoberta da radioatividade,tornando
s_e a partir de então um instrumento valioso no estudo de

mine -

rais radioativos 8 .
Crookes 9 foi um dos primeiros pesquisadores a publicar

uma

lista de minerais que impressionam placas fotográficas, concluin
do que apenas espécies minerais carreadoras de urânio o tõrio

-

produziam o efeito fotográfico.Estudos similares foram feitos por
Pisani

10

, Bardet11, Ulrich12, Von Born13 e Wherryllt,os quais notaram

o grau relativo de escurecimento (blackening) ãp.c placas fotogriá
f_icas produzido por diferentes minerais,e relacionaram o fato

-

l5

com o seu teor variável de urânio e tório " .
Em 1910, Kinoshita !6observou a formação de traços individuais de
partículas alfa (alfa-tracks) ,e a nova técnica encontroii resso nância em vários pesquisadores da época,que passaram a

investi-

gar a origem, formação e característica dos "alfa-tracks".
Makower

17

foi quem primeiro microfotografou traços

produzi-

!

dos por partículas alfa,e Kinoshita e Ikeuti " ,tocando a superfí^
cie de uma cmulsão fotográfica com a ponta de uma agulha embebiãa em uma solução contendo traços do Ra (C+C'),e apôs processa -

mento da emulsão,notaram que um exame microscópico das áreas ate
tadas revelavam pontos negros,apresentando ura halo de raios alfa
emergindo radialmente a partir do centro.
Os traços originados a partir da fonte radioativa formavam
uma
esfera cujo raio é igual ao alcance das partículas alfa na emulsão. A figura 3 reproduz uma visão desta particularidade e foi ob
Jçida no presente trabalho em experimentos preliminares de otimização do tempo de exposição,utilizando modernas emulsões de granulação fina (Ilford K-2, de 5Cy de espessura),em contacto
com
uma seção polida contendo microscópicas inclusões radioativas
Apesar de ser a ct-autoradiografia a técnica mais utilizada
no estudo de minerais radioativos,também partículas B,fõtons 7 e
produtos de fissão podem ser utilizados para obter imagens foto2rãficas.Efeitos fotográficos causados por protons e dêuterons ,
bem como sua diferenciação entre si e dos a-traços por investiga
«£ão microscópica,mereceram igualmente especial atenção.19
Ãtomos de recuo e producos de fissão de urânio produzem traços
fortes,e emulsões especiais foram aperfeiçoadas para registra los.Partículas não ionízantes, como neutrons,não produzem traços
mas podem ser detectadas fotograficamente por meio das impres
soes causadas por partículas secundárias produzidas em reações nucleares com determinados ãtomos da própria emulsão;um exemplo
14
14
e a reação N
( n , p ) C ,em que neutrons lentos sao capturados pelo nitrogênio da gelatina,havendo em conseqüência a formação de prótons-tracks.
As primeiras investigações sobre a ação de radiações nuclea
res em emulsões fotográficas foram realizadas em placas ou fil mes fotográficos comuns,usados em fotografia ótica.
A partir de 1940,foram aperfeiçoadas emulsões de granulação fi na, maior espessura e alta concentração do brometo de prata,planejadas especialmente para detecção de partículas nucleares,tais
como partículas a, 8, fótonsy c* fragmentos de fissão.
Para diferenciá-las das emulsões ordinariamente fabricadas parafotografia convencional e de raios-X,foram denominadas " emulsões
nucleares,ou "placas para pesquisa nuclear".
Tais emulsões registram a trajetória de partículas a,o que apare
£e ao microscópio sob a forma de traços retilíneos,com comprímer»
JL° da ordem de alguns u, a alqumas dezenas de n.Emnlsõcs nuclea

. .ÒM
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res têm sido largamente utilizadas no estudo de minerais de urã
nio e tõrio (mineralogia e geoquíiüica) ,nas encontran. também
um
vasto campo do aplicação em estudos radicquímicos,cristalografia
metalurgia,ciências biológicas (auto-historadiografia) e física •
nuclear.

2.1.2. 0 mecanismo autorauiogrãfico
No decaimento de elementos radioativos três principais tipos
de radiação são emitidos: Os raios a, £ e y , todos capazes de a
jtivar emulsões fotográficas em variados eraus,sendo,no entanto ,
difícil estabelecer comparações quantitativas de seus efeitos in
dividuais,devido a diferenças na absorção destas radiações pela
gelatina da emulsio . Partículas a de 5,3 MeV de energia têm um
alcance de cerca de 23 y em uma suspensão coloidal ce brometo de
prata em gelatina,e dissipam 0,23 MeV por yde percurso médio.
Uma partícula B de energia máxima de 2,32 MeV,ccmo a emitida no decaimento do UX2 ( y l Pa
) tem um alcance efetivo
de
cerca de 2800 p e perde apenas 0,000 83 MeV/y .
Em vista disto,as partículas t são cerca de 300 vezes mais efic:L
entes no que diz respeito ã produção de ionizações localizadas e
à ação química,do que as partículas 3 15.Foi demonstrado por Kinoshita16que cada partícula n emitida pelo RaC ( pa P o
) Pro ~
duz um traço (ou efeito fotográfico) visível ao microscópio.
Comprovou-se também que as partículas a têm um alcance de cerca
de 30 jj em silicatos,em comparação com as partículas s ,que apre
sentam um alcance médio de cerca de 3 mm.íiF radiações y são
as
mais penetrantes,mas uma ação fotográfica õoreciãvel somente é obtida utilizando-se emulsões de granulação grossa (coarse-grained emulsions)70 .
A figura 4 apresenta giaficamente a ação fotográfica dos
três tipos de radiação,e representa a seção transversal de um nú
neral radioativo homogêneo,cuja superfície polida está em contac
to direto com uma emulsão fotográfica sensível aos três tipos de
radiação,como,por exemplo,um filme de raios-X.As radiações
£.ão
emitidas em todas as direções,e cada minúsculo grão do
mineral
cujos átomos estão sofrendo decaimento radioativo,pode ser visual
l^Lzado como o centro de uma série do esferas concêntricas, cujo

raio é igual ao alcance dos diferentes tipos de rõ.diação no meio.
Sempre que a

sferas interceptam o plano

da

emulsão e energia

suficiente é absorvida,03 grãos de haleto de prata

da

emulsão

tornam-se "revelãveis",pela ocorrência do efeito fotográfico.
Minúsculas inclusões radioativas ou "pontos" localizados na
superfície polida em contacto dirnto corn a emulsão, formarão urna
imagem nítida e definida (com uni diâmetro igual a duas vezes
alcance das partículas a mais penetrantes) , acompanhado, por

o
uma

imagem difusa,causada pelos raios $ e y mais penetrantes, porémmenos ativos.Núcleos radioativos situados ligeiramente acima

do

alcance máximo das partículas a no mineral (pontos B e C) causarão apenas uma imagem de"nevoeiro" da chapa,e uma imagem

difusa

também pode ser notada em algumas emulsões devido ã radiação Y ,
originária de núcleos mais distantes,como no ponto D.
Torna-se evidente,pelo exame desta representação esqueir.ãtica,que a imagem autoradiográfica produzida em uma emulsão sensível aos três tipos de radiação,não corresponde ã imagem real das
inclusões radioativas situadas em urr.a superfície polida.
Para que se possa obter uma imagem fotográfica correspondente

a

verdadeira representação da distribuição dos componentes radioativos da superfície,é necessário que se otimize condições experi^
mentais que permitam apenas às partículas a ativar a emulsão,
que é perfeitamente possível mediante a utilização de

o

emulsões

nucleares.Seu baixo nível de sensibilidade ãs radiações g e

y ,

bem como ã luz e aos efeitos pseudofotogrãficos,permite a obtenção de imagens nítidas das trajetórias de partículas a em sua su
p_erfície, e sob estas condições a densidade fotográfica 5 uma me
dida quantitativa das partículas u. emitidas p<jla superfície poli^
da estudada.A seletividade às partículas o pelas emulsões nuclea
res constitui uma elegante soluçãc para a maioria dos problemasque envolvem estudos sobre a distribuição e orientação

espacial

de componentes radioativos em superfícies poliaas.
2.1.3. Propriedades das emulsões nucleares
Emulsões nucleares são emulsões fotográficas geralmente men
tadas sobre um suporte de vidro e que se caracterizam por unia al^
ta concentração de brometo de prata e pequeno tamanho dos
o que exerce influência predominante no comprimento da

grãos,
trajeto

ria de uma partícula ou radiação ionizante.A resposta caracterÍ£
tica dessas "placas para pesquisa nuclear" é uma função da concentração do brometo de prata, tamanho do;- cirãos do cristal e da
presença ou ausência de traços de reagentes,que podem atuar como •
agentes sensibilizantes ou desensibilizantes da emulsão21 .
Quando partículas ionizantes passam através destas emuisões
deixam em seu percurso um determinado numero de cristais de brometo de prata que tiveram sua estruturo alterada.
Estes cristais aparecem,após o processo de revel ação, como "filei^
ras" de pontos negros de prata coloical,e identificam a trajetória das partículas.Quanto mais fortemente ionizantes forem
as
partículas incidentes mais numerosos serão estes grãos,e quanto
maior for sua energia inicial,maior o comprimento dos tLaços resultantes ?2
Uma visão histórica sobre a detecção fotográfica de partícu
Ias nucleares ê apresentada por Shapiro2^desde os primõrdios da
utilização de emuisões fotográficas para registrar a-traços por
Reiganum,em 1911.Mais recentemente,a literatura sobre o assunto
tem sido enriquecida por trabalhos publicados por Webb2) Yagodaf,5',20
Beiser 22 , e Goldschmidt-Clermont25.A teoria do mecanismo pelo
qual um grão de brometo de prata pode tornar-se "revelãvel", bem
como considerações teóricas sobre a formação da imagem latente e
fatores que a influenciam, "fading",alcance das partículas e poder de parada isttoping power) de emuisões,são abordados com detalhes por Norris-Woodruff2l, Mitchell' ' "' ' ^ Beiser , e Gold
schmidt-Clermont25. Os efeitos da pressão,temperatura,umidade ,
e t c , sobre as propriedades das emuisões e sobre a estabilidade
da imagem latente,bem como o processamento das placas após a exposição (revelação), são discutidos amplamente por Beiser 2 2
e
25
Goldschmidt-Clermont
, e serão examinados aqui de uma maneira
resumida.
Temperatura: 0 ponto de fusão das emuisões comumente utilizadas situa-se em torno de 45 °C , e por esta razão as
placas
29
não devem ser expostas ao calor excessivo.Lord
estudou a influ
ência da temperatura sobre a sensibilidade das emuisões ILFORDC3-5,e estabeleceu uma sensibilidade máxima em torno do 0°C, com
um ligeiro decréscimo para temperaturas imediatamente acima e abaixo da estabelecida experimentalmente.

11

Pressão: Apesar da sensibilidade ã pressão superficial apre
sentada pelas antigas eraulsões,este inconveniente foi praticamen
^e eliminado pelos fabricantes,recobrindo a superfície das moder
nas emuJsões com uma fina película tran.-.parente de gelatina,como
proteção contra arranhões,etc.As err.ulsões pedem também ser expos
tas

a baixas pressões ou a vácuo,mas a perda de umidade

decor-

rente pode ocasionar o "descolamento" da emulsão do suporte
vidro,existindo placas especialmente planejadas para este

de
tipo

de experimento2s.
Umidade: As propriedades hiçroscõpicas da gelatina

tornam

a densidade das emulsões uma função da umidade do ar.Os fabrican
tes fornecem dados adicionais sobre a influência da umidade

nas

propriedades das suas emulsões,dados esses que devem ser conside
rados em trabalhos que requerem medidas precisas.A umidade exerce uma influência quase insignificante sobro o fator sensibilidci
de

25

, e, no presente trabalho, não foram realizadas determina -

£Ões quantitativas baseadas na medida da densidade fotográfica .
Contractor0 contacto com metais como alumínio,cobre, ferro ,
etc., pode causar escurecimonto ou até mesmo decomposição das emulsões

i5

. üm efeito similar é observado quando se realiza expo

sições em atmosfera de hidrogênio,quando então ocorre escureci mento completo,rapidamente, a ivenos que as placas sejam conservadas em temperaturas suficientemente baixas 3 0 .
Destruição da i:aagem latente (fading) : Inúmeros pesquisado
res dedicaram-se ao estudo dos mecanismos que propiciam a

des -

truição da imagem latente com o tempo, bem como da influência de
fatores físicos e químicos sobre o fenômeno.Via de regra,deve-se
evitar,tanto quanto possível,atmosferas quentes e/ou úmidas du rante a exposição das placas e antes da sua revelação, pois tais
condições contribuem significativamente para a ocorrência de "fa
ding". 7 2
Processamento das placas: 0 processo de revelação das pia ças após um certo tempo de exposição pode ser dividido em

duas

etapas: Uma primeira,que corresponde ã revelação propriamente di^
ta, na qual as placas são mergulhadas na solução de um

agente

químico redutor,sob agitação constante c a uma temperatura pré estabelecida.Após redução dos íons prata a prata metálica,a ação
do revelador é interrompida por um aqcnte noutralizador

f stop_
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- bath). Em um segundo estágio - ou estágio pós-reveiação as
placas são mergulhadas na solução de um fixacor,onde os grãos de
brometo de prata em excessc são dissolvidos.A seguir são lavadas
em água corrente e postas a secar.
Salvo casos especiais, em que os pesquisadores preferem pre
garar seus próprios reagentes,os produtos químicos utilizados nu
processamento de emulsões nucleares são os mesmos usados na revê
lação de filmes para raios-X e emulsões para análise espectrográ
£j.ca,como o revelador Kodak D-19, convenientemente diluído para
emulsões nrcleares de espessura até 100 ou 200 u
O tempo requerido para cada etapa do processamento varia com
a
espessura da emulsão e acompanha o folheto de instruções do fabricante. Beiser22 apresenta tabelas relacionando tempos de revê
lação e fixação, otimizados experimentalmente para uma série de
emulsões de diferentes marcas e espessuras.
A temperatura deve ser mantida entre 10 - 20 °C e as placas
devem estar sob constante e moderada agitação,para evitar gradientes de concentração de reativos nas suas proximidades.Devido a
sua pequena sensibilidade ã luz, as emulsões nucleares podem ser
processadas em câmara escura sob fraca iluminação,o que se consegue utilizando filtros para luz, tais ccmo, por exemplo,os fi£
tros Wratten n9 2,ou Ilford "S", que propiciam uma tênue iluminação laranja-avermelhado.Até que seja concluído o processo
de
2
fixação, as placas não devem ser expostas à luz normal" .A lit£
ratura anteriormente citada é rica em detalhes sobre o processamsnto de emulsões.
A espessura das emulsões comumente utilizadas aumentou bastante nos últimos anos,sendo fabricadas regularmente emulsões
com espessuras da ordem de 400, 600, 1000 e 1200 M.Ocasionalmente, também são encontradas emulsões de 2000 í; de espessura.Além das emulsões já montadas sobre placas,também muito utilizadas
são emulsões sem suporte.
Detalhes sobre os diferentes tipos de emulsões disponíveis
no
mercado podem ser encontrados em publicações editadas pelos fa bricantes3! ' 3 2 '33 ' 3", na Inglaterra,Kodak Limited e Ilford Linti e nos Estados Unidos ,Eastmar. Kodak Company.

2.1.4. Aplicações ia autoradioqrafia em rodiaa e minerais
Ao se preter.der estudar a radioatividade

de minerais c ro

chás, depara-se de imediato co:r. dois importantes problemas a se
reiti resolvidos, quais sejam: A determinação de baixos teores de
urânio e a distribuição dos elementos radioativos.
O uso de emulsces nucleares consti*;ui ur.a eficiente e
gante seluçãc para ambos os problemas, uma vez que, em

ele
condi

£Ões apropriadas, tais emulsões são capazes de registrar indivi_
dualmente as partículas a provenientes de uina fonte radioativa.
O número (ou população) de a -traços produzidos en; uma

emulsco

varia tanto com a concentração do material radioativo, como tan
bem com o tempo de exposição.Assim, é possível deterir.inar-se pe
guenas concentrações de um elemento radioativo,aumentando-se

o

tempo de exposição; pela diminuição do nesmo,pode-se realizar medidas quantitativas satisfatórias de fontes radioativa

mais

concentradas.
Minerais radioativos formam complexos sistemas emissores de partículas a

e fornecem vasto material "para estudo mediante

a utilização de técnicas corr. emulsões nucleares .Variações

r.a

coir.posição mineralõgica e processos de alteração e difusão

em

minerais radioativos,podem ser estudados utilizando-se seções polidas desses minerais, e investigações desta natureza

também

fornecem dados sobre a idade e a história termal da terra.
A difusão de gases radioativos é também de suma importância

na

geologia da formação de jazidas petrolífera^ e depósitos ce gás
natural associados com hélio 1 5 .
A técnica da

ot-autoradiografiü permite a investigação

so

bre a distribuição espacial da radioatividade cm rochas.Uma dis_
tribuição homogênea da radioatividade na superfície polida estu
dada ê representada por um escureciniento
Qualquer

uniforme da placs.

segregação mais concentrada aparece sob a forrr.a de uir,

microaglomerado de

ei-traços, e a presença cie minúsculas incli-

ííões radioativas, de tamanho variável, A* nrriem rJ^ alguns

míí

crons,típicas de uma distribuição não uniformo da radioatividade,podem desta maneira ser reveladas.A importância do estudo da
distribuição dos elementos radioativos eai rochas ígneas o ir.ine£ a i s , deve-se principalmente ao fato de que rochas de

L

ori.çjct

tanto terrestre como extraterrestre são, de maneira geral,extremamente heterogêneas era tnicroescala.cciu distribuição

igualmente

M

heterogênea d?, radioatividade.Uma vez feito o r.;apeanento" supe£
fieial e localização das inclusões radioativas via autoradiogra- •
fia, técnicas i-dicionais permitem estudar a distribuição dos ele
raentos radioativos nas diferentes fases minerais,bem como o

seu

modo de ocorrência, através da diferenciação e identificação das
espécies minerais carreadoras da radioatividade.
O objetive principal da maioria das pesquisas desenvolvidas

ness

ta área, é o estudo da geoquimica do urânio, sua partição nos vã
rios sistemas magraáticos e pÓs-magmãticos, e sua associação
35

mi
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crcscópica com elementos geoquimicamente relacionados ' !
A geoquimica do urânio tornou-se objeto da maior importãn cia com a proliferação dos reatores nucleares, uma vez que com a
extinção gradativa dos antigos depósitos de pitchblenda e carnotita

1S

' : ° causada pela demanda crescente de conibustível, tornou

£e necessário extrair o metal a partir de minerais ir.ais abundantes , porém com pequenas percentagens de urânio.
Como todas as rochas contém minúsculas quantidades (traços)

de

elementos radioativos, é difícil estabelecer uma linha divisória
definida entre minerais radiccitivos e minerais estáveis.Do ponto
de vista econômico,um minério pode ser considerado radioativo
quando os radioelementos podem ser extraídos lucrativanente,e is>
to depende da maneira como se distribuem urânic e tório 15 .
Assim, o uso prático dos minérios de baixo teor de urânio (
low grade uranium ores) é limitado pelo estaco de dispersão

dos

elementos radioativos na matriz: Se formam soluções sólidas

com

minerais refratãrios, estes elernontcs somente podem ser extraí dos por meio de dispendiosas operações químicas .Quando segreça •dos, os grãos radioativos podem ser concentrados por métodos relativamente baratos, como,por exemplo, flotação.
A este respeito,o uso de emulFÕes nucleares constitui um me
todo único na determinação do estado de dispersão dos elementos
radioativos, pois a

rt-autoradiografia de um minério em

poten-

cial não é apenas uma medida do conteúdo total de urânio e
£io,mas também uma estimativa do modo de segregação c'os

tõ -

cleiren-

Jtos responsáveis pela atividade.Emulsões nucleares,permitindo
•JOtecção o identificação - bem como a estimativa úaa

dlnu

a

15.

de agregados radioativos - proporcionam um critério útil na avaliação da viabilidade ou não de concentrar-se economicamente

o

material radioativo para extração posterior.

Minerais radioativos

não alterados

constituem um complexo

sistema de radionuclxdeos que pertencem ãs três séries radioativas principais.A figura. 5 representa graficamente os membros

da

série do urânio e tório, mostrando também as suas relações genéticas. Em um estado de equilíbrio radioativo secular , o
de átomos produzidos por unidade de tempo é igual

numero

ao número

de

desintegrações no mesmo intervalo:
A, = N..A. = A- = N_.A O =
i
1 i.
z
z À
Sob estas condições, os

= A

= N .X
n n n

membros que decaem mais lentamente

são acumulados em maior abundância, e os elementos de maior atividade estão presentes em quantidades proporcionalmente menores.
A maior parte dos minerais radioativos contém urânio e tório como constituintes maiores,perfazendo um total de 41 nuclídeos radioativos e 3 isótopos estáveis de Pb que são acumulados

como

produtos finais das três séries de desintegiação.
Conhecendo-se a abundância relativa dos dois principais isótopos
218
2 35
) e s u a s ativ
de urânio, UI ( 92U
' e A c ü ( 92U
i<2ades,
as
quantidades de equilíbrio dos outros membros da série podem

ser

facilmente calculados.
Yagoda 15 demonstra que as concentrações de Pa ( 3,20 x 10
g de Pa por g de U ) e de Ra ( 3,32 x IO" 7 g de Ra por g de ü
calculadas para uma amostra de pitchblenda contendo
U

3 ° 8 ' concordam com valores obtidos por Grosse
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85,4%

)
de

em análises ra

dioquímicas do mineral.No entanto, para que tais cálculos

sejam

possíveis, é indispensável que o mineral esteja em equilíbrio ra_
dioativo,ou o grau de desequilíbrio seja conhecido.Um equilíbrio
completo é atingido somente após um período de tempo infinito.
Para efeitos práticos, condições do o ^ " líbrio essencial se veri^
ficam após a acumulação do membro da sério de maior período, por
u

m intervalo de tempo correspondente n der/, vezes o seu tempo
l

roeia-vida ''. Emanações de gases radioativos de membros das
ries de desintegração,freqüentemente contribuem para o

de
se-

rompimen

16

to do equilíbrio em minerais,bem como a lixiviação natural de ai
2URS radionuciídeos,por exemolo,
elementos

Ra. A tabela 2 apresenta

cs

ct-emissores presentes em minerais ,L:'m como as energi-

a.-> das partículas e seu alcance médio no ar, notando-se que

as

partículas i mais energéticas e, consequentemente, de maior al212
cance, sao aquelas emitidas pelo T h C ( 04P0
) .Esta caracte irística dos elementos
sas com

a-emissores ê também utilizada em

pesqurl

a-autoradiografia,conforme se verá mais adiante.

No estudo da atividade de rochas por autoradiografia, tanto
da distribuição da radioatividade,como também em

determinações

quantitativas do teor de urânio e torio ou outras investigações,
várias são as técnicas empregadas e numerosas são as suas variações.As rochas a serem estudadas são preparadas geralmente

sob

a forma de seções polidas ou lâminas delgadas,podendo também,de£endendo da informação desejada,serem reduzidas a pó,por

razoes

3

de homogeneidade " .As amostras são normalmente colocadas em con
tacto com a emulsão por um período relativamente longo(tempo es^e escolhido como uma função do teor provável de elementos radio
ativos.Assim, pode variar de alguns minutos para minerais ricos,
a alguns meses, para aqueles de mais baixa atividade.
Minérios de pitchblenda e carnotita,após 24 horas de exposi^
£ao sensibilizam a emulsão de tal maneira, que a densidade fotográfica da placa pode ser medida com exatidão.Amostras com baixo
teor de urânio e tõrio podem ser avaliadas utilizando-se a técni^
ca da contagem microscópica individual dos a -traços produzidosna emulsão, após exposição em torno de duas horas'5.Desde que

a

amostra seja pulverizada, o escape por emanação é apreciável,

e

resultados de exatidão comprovada são obtidos,empregando-se mine
rais com conhecido poder de emanação como padrões.
Assim, pode-se estimar o conteúdo de urânio em minérios de pitch
blenda, pulverizando-se a amostra entre 100 e 200 Mesh e compa rando-se a sua atividade com a atividade de um padrão de

pitch

blenda com teor de urânio conhecido e tratado de maneira

idênti^

£a.Minérios em que haja predomínio de carnotita ou monazita

são

comparados com padrões destes minerais.
Yagoda 15 roalizou estudos preliminares desta natureza em

u

a

52 série do amostras de pitchblenda e constatou que sob estas
c

ondiçõefi de exposição, a medidu Co, densidade fotocjrãfica da pia
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ca serve como uma estimativa do teor de urânio com unia exatidão
em torno de 15% . Os mesmos métodos podem ser aplicados na estimativa do teor de urânio e tório em minerais radioativos estudados em seções polidas. A densidade fotográfica produzida pela in
clusão é comparada com aquela produzida por uma seção polida de
composição conhecida, e o erro introduzido em atribuir-se a atividade total da amostra ã atividade do principal radioelemento ,
pode ser verificado pelo seguinte exemplo:
A análise química de um mineral desconhecido acusou um teor
de 30,6% de ThO» e 3,9% de u 3 Og. Realizando-se exposições de alguns fragmentos polidos do mineral, e comparando-se as densida des fotográficas com aquela produzida por uma seção polida de mo
nazita contendo 12,7% de ThCU i determinou-se por este
método,
um teor de 33,9% de ThO . Segundo o autoria pequene discrepância entre os métodos químico e fotográfico de análise pode ser a
tribuída em parte ao erro de amostragem.
É possível igualmente a determinação do conteúdo de urânio,
ou urânio equivalente, em rochas e minerais, pela contagem
dos
u-traços, porém sem o uso de padrões com teor de urânio conhecido. A rocha finamente pulverizada é colocada em contacto com a
emulsão por um tempo suficiente, e a contagem do número de a-tra
ços produzidos na emulsão permite calcular o n9 N de raios cx enú
2
tidos por cm e segundo. Coppens39deduziu matematicamente o conteúdo de urânio e tõrio como uma função de N e de um coeficiente
K , ao qual denominou "Coeficiente de Absorção1', e que depende da composição da rocha. Assim, em condições apropriadas e despre
zando trajetórias de raios ainferiores a 2p { devido ã dificuldade em distingui-las de defeitos da emulsão),as seçuintos relações são válidas:
10 N = 9,2 K U , se a amostra contém apenas
urânio ( sem tório ) .
10 N - 2,8 K Th, se a cimostra contêm apenas
tório ( sem urânio )
10

>Í
N = (8,2 U + 2,8 Th) K , se a amostra
con
tém urânio e tório.
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As relações anteriores são baseadas, no entanto,na pressuposição
da existência de equilíbrio radioativo, em que os membros da série de desintegração do urânio envolvem oito emissores a .
Assim,sempre que as equações acima são utilizadas, considera-se
urânio como responsável pela emissão de 1/8 dos raios ctccntados.
No entanto, se um ou mais destes membros da série foram parcial
ou totalmente perdidos,os átomos de urânio suprirão uma propor ção bem maior de raios et ,e o conteúdo real de urânio será pro nunciadamente maior do que aquele determinado por este método.
Desta maneira, a comparação entre os resultados obtidos pelo método autoradiografico e aqueles obtidos por qualquer outro
método físico-químico - por exemplo,fluorimetria - permite a determinação do estado de equilíbrio radioativo em rochas.
Coppens et ai discutem os detalhes da técnica e apresentam re sultados de investigações desta natureza.
A avaliação da razão Th/U em rochas, também pode ser feita
com emulsões nucleares,e a técnica, bem como as formulações irate
máticas,amplamente discutidas pelo autor acima citado°baseiam-se
na propriedade que apresentam os elementos radioativos de emitir
partículas a com diferentes energias,e,portanto,cem alcances variáveis .Assim,as partículas a de maior alcance no ar emitidas pe
los elementos radioativos, são aq..elas do ThC (o4p°
) 8,57 cm,
do RaC1 (g4Po214) 6,91 cm, do AcA (84po21S) 6,46 cm, e do
ThA ( fi4Po ) 5,64 cm. Realizando-se exposições a distâncias va
riadas, primeiramente a mais de 7 cm da amostra (finamente pulve
rizada) e, logo após, a uma distância compreendida entre 5,8 e
7 cm , é possível registrar,na primeira exposição,os raiosa emitidos apenas pelo ThC ( da série do g .Th 2 3 2 ) .
A exposição feita a menor distância registra tanto as primeiraspartícuias u,como aquelas emitidas pelo AcA (da série do „»U
)
e pelo RaC í da série do 92V
) .
Os valores experimentais obtidos pela contagem dos a-traços
produzidos na emulsão em condições apropriadas,são substituídosna equação matemática formulada.
A investigação sobre a distribuição espacial da radioatividade e
™ rochas é o mais antigo dos estudos realizados com a-autoradio
e o mais simples de todos".Uma seção polida de rocha ou mi
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neral é colocada era contacto com a emulsão sensível ã radiação a
e, após revelação da placa, os minerais radioativos podem ser Io
calizados por um exame da superfície polida e da sua " fotografia ".
A produção de uma imagem fotográfica visualmente discerni vel é a base para o estudo da distribuição dos elementos radioativos, no entanto, estudos desta natureza em rochas contendo menos de 1% de urânio,são usualmente feitos por meio de um
exame
microscópico da população de a-traços,uma vez que a produção de
uma imagem visualmente discernivel,requer tempos de exposição im
praticavelmente longos. Minerais com um T a 1 5 ( n9 de partículas
ot emitidas por segundo por um sólido infinitamente espesso de
superfície unitária) igual a 1 produzem cerca de 86000
traços
por centímetro quadrado, após uma exposição de vinte e quatro ho
ras, e esta população é suficiente para um exame microscópico.
Prolongando-se o tempo de exposição para dez dias, amostras
contendo apenas 0,1% de urânio produzem uma população de cc-traÇOB densa suficientemente para permitir diferenciação microscópio
ca entre soluções sólidas e estados de agregação de elementos ra
dioativos, uma vez que aglomerados de ot-traços são facilmente vi^
síveis ao microscópio em ampliações da ordem de cem vezes ou menos. Rochas comuns podem ser estudadas com respeito ã distribui ção da radioatividade aumentando-se o tempo de exposição
para
^ 1000 horar, ,caso em que medidas de correção para o "background"
devera ser consideradas.Detalhes de estudos desta natureza são am
15
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piamente abordados por Yagoda ' .
A técnica da contagem de a -traços foi largamente empregada
por Baranov e Kretschmer1* no estudo da atividade de grani tos.
0 mesmo método foi posteriormente aperfeiçoado por Baranov, ...
Zhdanov, e Deizenrot-Mysovskaya ' para localização de Ra em rochas sedimentares e tecidos de plantas.
Também Joliot-Curie 3 utilizaram emulsões nucleares em estudos
<3a radioatividade de rochas, e em todos estes estudos,a ativida
<3e de seções polidas de rochas é computada considerando-se as aroostras como fontes radioativas infinitamente espessas,com 1/4
^ e geometria efetiva (produção de ct-traços na emulsio) .
Todos os investigadores concluíram que o método é extremamente
u
til na indicação do modo da distribuição dos elementos rad1.oati_
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vos, se uniformemente distribuídos ou concentrados en inclusões
no interior das amostrás.Uma vez que a medida da densidade fotográfica e a contagem dos a-traços ,em condições adequadas,são ine
didas quantitativas do teor de U e Th, o registro fotográfico das partículas a permite uma classificação dos minerais radioati^
vos baseada nas suas atividades et superficiais15 .
No entanto, mesmo que a contagem dos a -traços forneça uma
medida exata da atividade,este valor ê de limitada aplicação como critério definitivo na identificação das espécies minerais.
Isto se deve ao fato J-? que os minerais radioativos raramente a
presentam uma composição química fixa,porém mais freqüentemente
representam sistemas de substituição de determinados
elementos
de mesma valincia e raio iõnico semelhante.
Por exemplo, a composição de um cristal inalterado ideal de
uraninita é essencialmente UOj , associado com quantidades variai
veis de chumbo radiogênico,dependendo da idade da espécie20.
Durante sua cristalização, parte do ÜO pode ser substituído por
ThO- , isomõrfico, como na variedade Broggerita.A atividade a de
tais cristais ficará reduzida,devido â menor taxa de desintegração do tório. Uma maior redução da atividade resulta da substi tuição por CeC>2 e outros õxidos de terras raras,como nas varieda
des Cleveita e Nivenita.
Outro fator limitante da utilização de T a na identificação
das espécies minerais radioativas,é a ausência de equilíbrio ra
dioativo.Detalhes de estudos desta natureza são amplamente abordados por Yagoda15'2? que em seu trabalho "The localization
of
uranium and thorium minerals in polished sections",apresenta uma
tabela em que classifica cento e cinqüenta minerais radioativos
descritos na literatura mineralógica1"1'"5em sete grandes grupos.
A classificação é baseada na contagem dos a -traços e na medida
das densidades fotográficas relativas produzidas pelos minerais,
comparadas com medidas da mesma natureza feitas com minerais de
atividade a considerada unitária.Os minerais mais comuns são apresentados na tabela 3 , e nuas atividades foram medidas
pelo
15
autor em amostras de diferentes localidades geológicas.
A medida das atividades superficiais o útil na identifica ção das espécies radioativas em seções polidas apenas quando empregada em conjunto com análises químicas e estudos microscópicos
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Além das possibilidades até agora referidas ,emulsões nucleji
res têm sido utilizadas em muitos trabalhos mineralógicos especi^
alizados,podendo-se citar,dentre outros,a investigação das taxas
de fissão natural e fluxos de neutrons em minérios de urânio*6
Estudos sobre a detecção de emanações radioativas em minerais 7
concluíram que o Poder de Enu nação de diferentes sólidos radioativos é função da área superficial, "empacotamento" da rede cri§_
talina e da temperatura;assim, certos minerais podem reter a ema
nação melhor que outros,podendo ser utilizados como indicadores
geocronologi cos í 7
A autoradiografia da superfície de um mineral pode
servir
como uma representação da distribuição dos constituintes radioativos no interior do mesmo.Desta maneira,um mineral que não sofreu alteração em sua estrutura origina uma imagem de densidade
fotográfica essencialmente uniforme.Minerais alterados produzem
imagens de escurecimento variável,cuja intensidade mais ou menos
localizada depende da composição dos elementos hidratados,oxidados , ou alterados por outros processos.A importância da autora diografia neste campo de pesquisa é discutida em trabalhos pu blicados por Kovarik''8 e Marble1*9.
Na identificação microscópica de minerais 6 prática comum a
orientação de grãos para a determinação do índice de ref ração, fi^
xando-os sobre uma placa de vidro coberta com gelatina.
Técnica idêntica pode ser empregada vantajosamente na detecção de grãos radioativos, substituindo-se o suporte de vidro com gelatina por uma placa nuclear,como meio de fixação dos grãos!5
A emulsão é umedecida por uma breve imersão em água destilada, e
os grãos do mineral ou rocha são espalhados sobre a
superfície
da placa que é secada a seguir.Os grãos ficam engastados superfi_
cialmente e não se deslocam com facilidade pelo subsequente pro
cessamen .o fotográfico.Após alguns dias de exposição,grãos
que
contém apreciáveis quantidades de urânio e/ou tório são diferenciados dos grãos não radioativos pela formação de um halo de c. traços. 0 número de «-traços registrado por grão é uma
função
complexa do seu tamanho,forma,atividade e tempo de exposição,sen
do difícil avaliar-se o conteúdo de urânio e tório pela contagem
dos a-traços ao seu redor.Apesar de fornecer escassas informa ções sobre a distribuição espacial dos minerais radioativos
na
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rocha estudada, o método é sensível e seletivo conio teste qualitativo. Para efeitos práticos um yrão é considerado radioativo
quando pelo menos dois

m-traços radiais- são registrados ao

seu

redor.0 método é extremamente útil na prospecçâo de minérios

de

urânio,onde frações de amostras de perfuração são pulverizadas a
80 - 10Q Mesh para exposição./*, .-\mostra pode ser concentrada

do

maneira a facilitar exames microscópicos posteriores.
Os halos radiais de

a-traços são facilmente localizados ao

microscópio com aumento de duzentas vezes,e o exame àas características óticas de minerais transparentes pode conduzir a

sua

identificação.Detalhes da técnica são amplamente discutidos

por

Yagoda

15

, Mügge

50

e Tyler-Marais

s1

.Outras aplicações do use

emulsões nucleares na prospecçâo de minérios de urânio são
critas

por Cüer

S2

e Joliot-Curie"

3

de
des

.A técnica de detecção

de

grãos radioativos foi cambem utilizada no presente trabalho e de_
talhes experimentais serão discutidos pormenorizadamente em

ou

tro espaço.

Os métodos de preparação de superfícies polidas para uso em
autoradiografia são em geral os mesmos utilizados no polimento de
amostras para estudos microscópicos.0 polimento de rochas conten
do componentes dos mais v.ariados graus de dureza tem sido objeto
de meticulosos estudos,e técnicas foram aperfeiçoadas,nas

quais

componentes duros e quebradiços em una mesma seção podem ser polidos de tal maneira que,mesmo inspeções microscópicas áa orcem
de 500 vezes,não acusam qualee-r vestígio de imperfeições no polimento, como arranhões,etc.
Superfícies perfeitamente polir1 ^ dessa natureza,como aquelas obtidas pila Harvard School of Petrographers 53 são usualmente desnecessárias para c<- udos autoradiograficos, uma vez que

o

poder de resolução (P.csolving power) da emulsão é freqüentemente
igual, ã definição mecânica dos segregados !'' .
Amostras de minerais ou rochas podem ser usadas como seçôc;, pol:L
<3as ou lâminas delgadas.As seções po'idas podem ser embutidas cm
uma base plástica como baquelite ou lucite, tanto para padroni 7.ar
a
r

s dirnensõey d.i amostra , irreeju !.ares por ocas J 5o do corte , como pa

<i facilitar e:-;arvefi microscópicos i;ostcr i ores -Além disuo, o embu
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pimento evita o contacto direto das mãos do operador com a anostra,durante as operações de polimento.Rochas quebradiças,porcsas
ou friãveis,requerem um tratamento preliminar com infiltração de
agentes agregantes,para evitar a perda ou esfarelamento do mate- .
rial durante o polimento.
As lâminas delgadas para autoradiografia podem ser preparadas da maneira usual (com espessura entre 25 - 30y ) porém, por
razões evidentes,não devem ser recobertas com lamínula de vidro,
procedimento rotineiro em microscopia.O uso de seções finas
lita os exames microscópicos subsequentes,pois permite uma
ção da amostra tanto sob luz refletida como também sob luz tran£
mitida.O Bálsamo de Canadá,normalmente usado como agente fixador
na preparação de lâminas,pode causar efeitos pseudofotograficos,
devendo ser substituído por um similar adequado,como Ftalato de
Glicol,em estudos que envolvam determinações quantitativas.
Da mesma forma,no corte,montagem e polimento de materiais radioativos,certas precauções devem ser tomadas para evitar
a
contaminação das espécies.Os tradicionais conceitos de
limpeza
química não são adequados, e uma nova gama de hábitos deve
ser
adquirida,de maneira a conservar as amos crac radioquimicamente i^
nalteradas.Assim, os métodos comuns de polimento usando
dircos
metálicos rotatórios recobertos cem sucessivas camadas de pasta
abrasiva,não contribuem para conservar a pureza radioquímica das
amostras.Espécies ativas contaminam a lâmina metálica,por substi_
tuição eletroquímica e deposição de agregados de radiocolõides .
A lavagem usual com água não livra a lâmina dos depósitos radioativos,havendo o perigo do contaminação de outras amostras.
0 polimento a seco,com lixas "metalográficas" apropriadas, evita
não apenas o perigo de contaminação,uma vez que são descartáveis,
mas tanbém a perda de materiais hidrossolúveis (por lixiviação superficial) e possíveis modificações de certas propriedades mineralógicas das amostras15.
A literatura supracitada analisa detalhadamente as diferenl.es
técnicas de polimer.to de amostras para uso em autoradiograf ia
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2.2.

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

2.2.1. Aspectos Gerais
Utilizou-se no presente trabalho, err.ulsões dos tipos L-4 ,
G-5 e K-2 , de 50 e 100 V de espessura (Nuclear Research Plates/
ILFORD LTD.).Para os estudos sobre a distribuição da radioatividade, foram utilizadas preferencialmente emulsões de 50\i de espes_
sura (tipo K-2) , recomendada para pesquisas rnineralógicas em vir
tude do alcance máximo das partículas a mais energéticas na emul.
são não exceder 50 y8.
As amostras das rochu.s já descritas anteriormente no Cap.l,
foram estudadas sob a forma de seções polidas e lâminas delgadas
e exposições autoradiográficas foram realizadas com um tempo de
exposição variável, de 15 a 65 dias,em função dos seus teores de
urânio e tório.O manuseio das emulsões,tanto para exposição,como
para processamento das placas,foi feito em câmara escura sob con
dições padronizadas,e durante a exposição,as amostras foram conservadas em refrigerador,acondicionadas en; caixas próprias para
armazenamento de placas espectrogrãficas,imunes ã ação da luz.
Para cada série de placas reveladas preparou-se novas soluções de revelador e fixador,e foram conservadas as mesmas condições de revelação previamente otimizadas,a saber:Tempo de revela
ção e fixaçãc,concentração dos reagentes,temperatura do processo
e lavagem das placas.
2.2.2. Preparação das amostras
Seções polidas e lâminas delgadas
Para confecção das seções polidas,as rochas foram cortadas
em peças de cerca de 3 x 2 x 1 cm e embutidas sob pressão e
a
quente em resina de cobre,segundo técnicas padronizadas de prepa
ração de amostras para microsonda eletrônica e trabalhos em meta
lografia.Em estudos preliminares utilizou-se como suporte,baquclite condutora,alem de embutimentos a frio,com acrílico e arai dite.Para cada amostra cortou-se três seções,em um total de trin
ta e nove peças,para estudos sobre a reprodutibilidade da diEtri_
buição da radioatividade.Por razões estatísticas evitou-se o uso
de duas seções comuns a um mesmo plano de corte.

25

O polimento das seções embutidas foi feito com lixas "metalográficas" Carbimet, iniciando-se com yranulação 240 ( "- 50u ) e fina
lizando-se com granulação 600 ( ^ 15'*J ) . Para cada amostra utilizou-se uma nova série de lixas,a fim de evitar contaminação,e de .
vido ã suficiente dureza das rochas estudadas,não houve necessidade de usar-se agentes impregnantes.
As superfícies polidas foram minuciosamente limpas,empreçan
do-se jatos de ar pressurizaúo.De maneira a facilitar a localizei
ção posterior das inclusões radioativas nas superfícies polidas,
três pequenos orifícios foram abertos na resina,utilizando-se pa
ra isto uma broca própria para trabalhos odontolõgicos,e inserin
do-se no interior dos mesmos,fragmentos de cristais de U0 2 , que
serviram como pontos de referência no negativo fotográfico ( ver
figura 7-a,c ) .
Lâminas polidas das amostras foram preparadas segundo a maneira usual para estudos petrogrãficos ( espessura de 25 - 30u),
montadas sobre suporte de vidro e fixadas com Bálsamo de Canadá,
porém sem o recobrimento final com lamínula transparente.O de§_
gaste final foi feito de maneira que as lâminas ficassem
cerca
de 5;Í. mais espessas que o usual (quartzo com tonalidade air\arel£ida ao microscópio), prevendo-se a necessidade de repolimento das
superfícies para estudos microquímicos,através áe microscopia 5tica e microsonda eletrônica. Pequenos cristais de UO 2 podem ser
colados ao suporte de vidro para servirem como pontos de referên_
cia, caso seja necessário.
2.2.3. Exposição das amostras
As amostras,tratadas da maneira descrita anteriormente,fo ram colocadas em contacto com as emulsões sob leve pressão,suficiente para não haver deslocamento durante n exposição, utilizan
do-se para isto grampos piás ticos comumente usados no laborató rio fotográfico.Tais operações foram realizadas em câmara escura,
em condições idênticas às observadas no manuseio de filmes para
pesquisa espectrografica,e para cada série de amostras expostas,
uma placa era adicionada como "branco".
O tempo de exposição médio otimizado para as amostras anali^
sadas foi em torno de três sjir.anas ,com eventuais aumentos para a
detecção Co inclusões em amostras de nonor atividade.No interior
. , ••' tá
OiMit.teca
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da câmara escura as amostras expostas eram ucondicionadas em cai
xas apropriadas,perfeitamente vedadas ã açãe de. luz.
Durante o teir.po de exposição, as caixas eram conservadas em re frigerador,de onde eram retiradas semente para as operações fi -.
nais de revelação das placas .A exposição das air.cstras envolveu
estudos preliminares para otimização do terr.po e condições de exposição.Nestes estudes feram realizadas exposições de fragmentos
polidos de U0_ embutidos em araldite - ver fiçura 6 - e de amostras selecionadas de acordo cera a sua atividade.
2.2.4. Processamento das placas
Para revelação das placas os reagentes utilizados foram:
Revelador: Kodak D-19, diluição 1:1
Fixador:'

Kodak F-5

Stop-Bath: Âcidc acético, solução a 1%
As condições de revelação foram previamente otimizadas,e to
das as placas foram processadas em condições idênticas,a uma tem
peratura de 20 <?C

e sob moderada e constante agitação.

Após exposição, as placas,desembrulhadas eir. câmara escura,

eran;

colocadas devidamente numeradas em uma grade metálica especial mente planejada,e processadas da maneira que segue:
Imersão por 10 minutos na solução do revelador,rápida lavagem em água corrente e nova imersão por 10 minutos na solução

-

neutralizaaora do "sttoper".Lavagem rápida com água e imersão

-

por duas horas na solução do fixador,tempo suficiente para total
dissolução do excesso de brometo de prata.Como tratamento final,
lavagem com água corrente por duas horas e secagem ao ar.
2.2.5. Efeitos pseudofotográficos
Para estudar a possibilidade da ocorrência de reações
micas resui antes do contacto direto entre a emulsão e a superfí^
cie da amostra,realizou-se exposições de uma série de

amostras

(RF2, RF3, RF6, GM2, GM4, GM6), com a superfície recoberta

por

uma película isolante de Mylar,com espessura de alguns mícrons ,
praticamente não contribuindo para a absorção de partículas

a •

0 tempo de exposição foi de dezonove diets o utilizou-se omulsões
de 50 u de espessura,condiçõe.j idênticas àquelas observadas

er.
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exposições anteriormente feitas com as mesmas amostras em contac
to direto cora a emulsão .ííão se observou nenhuma diferença entre
as autoradiografias realizadas com e sem folha de Mylar,excluin
do assim a possibilidade de efeitos pseudofotogrãficos.
2.2.6. Detecção de gràos radioativos
Amostras médias dos dois tipos de rochas estudadas
foram
trituradas e peneiradas,separando-se para estudo a fração entre
80 e 100 Mesh (ÜSBS,com abertura da malha igual a 0,177 e 0,149
mm, respectivamente). A amostra RFl foi tratada de maneira idêntica.As frações isoladas foram lavadas sucessivas vezes con água,
até decantaçãc de água de lavagem límpida.Lavou-se a seguir com
acetona e secou-se por cerca de duas horas a 80 Ç C .
A técnica utilizada,segundo Yagoda15,consiste em
colocar
uma placa nuclear com a emulsão voltada para cima,no interior de
uma placa de Petri,contendo água até a metade.Em um pequeno"bea
ker" agitar cerca de 20 mg da amostra em 3 ir.l de uma solução al^
coólica a 50% e entornar o conteúdo sobre o disco,agitando a se
guir o recipiente com movimentos circulares por alguns instantes,
esperando a sedimentação por cerca de um minuto.
Desta maneira obtém-se uma distribuição uniforme cos grãos sobre
a superfície da placa.Após remoção da placa,a mesma deve ser cui
dadosamente secada e colocada em exposição por alguns dias.
O procedimento foi realizado em câmara escura,preparando-se
duas placas para cada amostra,em um total de seis placas.
Utilizou-se emulsões com 100u de espessura,com um tempo de exposição de doze dias.
2.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 7 apresenta seções polidas típicas utilizadas
no
presente trabalho e as correspondentes autoradiografias,notandose os pequenes orifícios abertos na resina,nos quais inseriu- se
cristais de U0 2 como pontos de referência.A figura 8 mostra uma
lâmina delgada típica e suas autoradiografias com diferentes tem
pos de exposição.Em ambas as fotografias pode-se notar a distribuição irregular da radioatividade .Uma "estrela" radioativa típi.
ca com a-traços fortes pode ser vista na figura 3, e uma autora
biografia justaposta aos minerais radioativos que a originaram ,
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está representada na figura 9 .A localização dos minerais raaiotivos e exames da distribuição da radioatividade foram feitos ao
microscópio con aumentes da orden de 50 ^ezes,justapondo-se
as
autoradiografias sobre as lâminas e seções polidas,podendo-se , .
desta forma,fotografar as inclusões bem como examinar detalhes da distribuição da radioatividade entre os constituintes irãne
rais da matriz rochosa.Um exame da figura 7 e das autoradiogra fias representadas na figura 10 , permite observar que a distribuição da radioatividade é acentuadamente diferente para as duas
rochas estudadas.
No gnaisse mineralizado - figuras 7-bfd ; 10-b,c - a radioatividade se distribui de uma forma não uniforme,concentrada em pe
quenas inclusões de tamanho variável e disseminadas preferencialmente ao longo de uma matriz mais ou menos porosa,formada por minerais máficos,principalmente hornblenda.A figura 11 mestra um a
glornerado típico destas inclusões.
Na rocha feldspãtica RF1 a radioatividade se distribui de uma forma predominantemente homogênea,não observada nas amostras
do gnaisse mineralizadc,como se verifica por um exame da figura 10-a , notando-se também a presença de inclusões,estas disseminadas ao longo de toda a matriz. A amostra RF3 ( figura 8-b,c ) apre
senta distribuição semelhante ã do gnaisse mineralizado.
As outras amostras de rocha feldspãtica em idênticas condições de
exposição, não evidenciaram a presença de inclusões, significati vas,e a radioatividade,bastante reduzida,encontrava-se disseminada homogeneamente.Este fato poderia ser relacionado ao processo
de albitização extensiva deste material,que não somente pode ter
provocado uma redistribuição do U e Th inicialmente
presentes
nas rochas,como também introduzido novas quantidades destes ele mentos,de uma forma homogênea.A distribuição da radioatividade asj
sociada â matriz feldspãtica poderia ser uma comprovação desta hi^
pótese.
Exames microscópicos mais detalhados das autoradiografias e
superfícies polidas,pernitiram que se verificasse fatos bastante
interessantes com relação ã associação de U e Th com os minerais
da matriz rochosa:A figura 12 apresenta r fotografia de
algumas
inclusões radioativas típicas disseminadas no gnaisse mineralizaào,e sua autoradiograf ia correspondente .F.Í; tas inclusões apre&Gntair.
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as mesmas características daquelas observadas na rocha feldspáti^
ca - figura 13 - e permitem acreditar que se t r a t a de um mineral
característico de U e Th, devido à existência simultânea de

a -

traços de diferentes comprimentos,na autoradiografia de uma mes- •
ma inclusão - ver figura 14 - . Uranotorita,

urano-torianita, ou

outros minerais carreadores de tório proruzem longos oc-traços ,
212
característicos do ThC ( Po
) , o que nao acontece com minerais que contém apenas urânio

H

.

Estas "estrelas" variavam em tamanho,sendo no entanto per feitamente diferenciáveis de outros modos de ocorrência da radio
atividade, sendo estas inclusões radioativas os principais

car-

readores da radioatividade nas rochas de Espinharas.
Constatou-se também,principalmente na rocha feldspática,uma
seminação uniforme de

dis_

a-traços associada ao feldspato,o que

po

de ser verificado por um exame da figura 15. Radioelementos d i s persos no estado molecular ou iônico produzem traços de partículas a retroespalhadas.A autoradiografia deu indicações de que
número de

o

a-traços aumenta com a intensidade de serieitização -

do plagioclásio e com o numero de inclusões vermelhas ( limonita,
hidro-hematita?)

nos feldspatos.Uma observação semelhante
5 1

feita por Baranov *

foi

em granitos alterados .Segundo o mesmo,radio-

elementos presentes em feldspato potãssico,plagioclásio e ãs vezes em biotita,não são apenas capturados por estes minerais

du-

rante a cristalização magmática,mas introduzidos também posteriormente. Associadas ã distribuição mais ou menos uniforme de a traços, freqüentemente aparecem inclusões menores,nao tão defini^
das, como mostra a figura 16. Estas inclusões podem ser associadas tanto a minerais independentes de urânio e tõrio,distribuídos
como microscópicas inclusões na matriz de feldsps'o,como
â presença de U e Th em solução sólida

também

(diadochic) cm minerais a

cessórios como alanita,zircão,apatita e t i t a n i t a .
Estes minerais acessórios ;ião carreadores de U e Th, con ten
do quantidades estequiometricamente significativas
t o t a l de urânio e tõrio em granitos

J

''''.

do

conteúdo

Algumas destas

inclu-

sões apresentam alta ati vidade , produ zimio traços densos,o que po
de ser explicado pela absorção total

das partículas

a

pela emul-

são,devido às suas reduzidas dimensões .No . n á s s e mineralizudo Q

s inclusões; radioativa:; encontraw-àe preffj < nci^lmente .lissemi-

nadas em uma r.atriz de mineral má fico

íhornb lenda) e ao longo de

iraperfeições e pequenas rachaduras destes "veios". Análises
croscópicas

mi-

(ver Capítulo 1) mostram que a hornblenda, o princi-

pal mãfico presente no gnaisse mineralizado,encontra-se

fracamen

te alterada em b i o t i t a e clorita,mostrando ainda inclusões

de

zircão com halos pleocróicos,epidoto,titanita e apatita,acesFÓ rios carreadores de urânio e tõrio.
A figura 17 mostra uma associação interessante da radioatividade ao longo de um espaço intersticial,provavelmente uma

pe-

quena rachadura do material poroso que inicialmente se denominou
"veio" por concentrar a maior parte da radioatividade no gnaisse
mineralizado.Esta distribuição em forma de linha, ou

minúsculos

pontos muito próximos,situada no mineral alterado,pode ser de origem hidrotermal ou resultado de processos supergênicos,como

a

deposição de radiocolóides. Radiocolóides são formados provavelmente da seguinte maneira 57 :
A oxidação de sulfetos associados produz traços de

ll^SO. ,

que e carreado por infiltração de água superficial para

zonas

mais porosas do depósito. O ácido diluído ataca os minerais alte
rados e solubiliza U0_

, entre outros íons.Ao circular

através

de fissuras de minerais alterados,radiocolóides precipitam

nas

estruturas capilares. Este processo resulta na formação de "pontos" radioativos ou agregados destes,cuja forma típica pode
vista na fotografia

ser

obtida.

A figura 18 apresenta uma inclusão mostrando uma forte concentração da radioatividade,com um halo difuso de

u-traços,dis-

seminando-se com menor intensidade a p a r t i r do centro,possivel mente de\rido ã migração de radioelementos, favorecida pela metanií
tizaçao do ambiente.Este halo difuso é típico da maioria das inclusões. Na rocha feldspãtica notou-se a associação freqüente da
radioatividade
com limonita

(distribuída de uma forma mais ou menos difusa

)

( hidro-hematita? ) conforme se verifica na figura

19, que mostra uma ocorrência típica deste mineral na amostra...
RF3, e a correspondente autoradiografia.O mesmo agrupamento pode
set visto na figura 8, que melhor relaciona esta concentração
com a superfície total da amostra.A .issocinçao da radioatividade
com oxi-hídratoíi de ferro não ó surprecnricjnt o ,urtia vez que

esve
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composto é conhecido como carreador eficiente de radionuciídeos.
A distribuição da radioatividade no gnaisse mineralizado ,
concentrada en inclusões ao longo de toda a matriz e
situadas
preferencialmente no material alterado, é representativa para to.
das as amostras deste tipo de rocha,com pequenas diminuições na
intensidade dos --traços para as amostras de menor teor de urânio e tõrio,corüo a amostra GM1 (ver tabela 1 ).Algumas,no entanto, apresentaram inclusões de grandes dimensões, como a amostra
GM2 ( ver figura 10-b ) .
A figura 20 mostra um grão radioativo típico detectado
no
presente trabalho, notando-se o halo de «-traços ao seu redor .
O exame das características óticas dos grãos radioativos não pos_
sibilitou a sua identificação. Sabe-se,no entanto, que são minerais opacos, provavelmente os mesmos responsáveis pelas inclu
soes maiores e fortemente radioativas detectadas nas autoradio grafias.

Os estudos com autoradiografia constituem a base para
o
prosseguimento do presente trabalho.Além de permitir algumas con
c.l. jsões preliminares sobre a distribuição da radioatividade, sua
importância é baseada principalmente na detecção e
localização
das inclusões radioativas, o que permitirá, usando as técnicas a
seguir relatadas, possivelmente chegar a algumas conduções acerca da distribuição de urânio e tório entre as fases minerais, e
seu modo de ocorrência.
A extração seletiva das inclusões de algumas amostras e anã
lise por um método adequado ( PIXE ) poderá fornecer dados
que
conduzam â identificação do principal mineral carreador da radio
atividade.
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CAPITULO

3

ANALISE QUALITATIVA DAS INCLUSÕES RADIOATIVAS
PELO MÉTODO DE PIXE

3.1.

INTRODUÇÃO
Para análise qualitativa das inclusões radioativas localiza

das por autoradiografia,utilizou-se o método de PIXE - "Particle
Induced X-Ray Spectroscopy" .
Proposto em 19 70 por Johansson e colaboradores,o método con
siste na irradiação da amostra com um feixe de partículas carregadas, com energia da ordem de 1,5 - 10 MeV, e apresenta
grandes vantagens,alta sensibilidade e a exigência de

como

reduzidas

quantidades de amostra, da ordem de 1 mg.
Com o uso de uni analisador multicanal em combinação com um detec
tor de estado sólido (Si-Li) , o método permite uma análise multielementar.
As bases teóricas de produção de raios-X são estudadas
9

6

detalhes por B e r t i n , Compton-Allison °e Jenkins e DeVries

em
61

0 princípio do método,que será exposto de uma forma resumida,con
siste basicamente na irradiação de um alvo da amostra cem partí.cuias carregadas - geralmente prõtons - provenientes de um acele
rador tipo Van De Graaf. Como

resultado de processos de colisão

dos prótons incidentes com os elétrons dos átomos

constituintes

da amostra, há probabilidade de que elétrons de camadas internas
sejam ejetados, havendo como resultado a criação de vacâncias,as
quais

deixam os átomos em um

Na complementação destas

estado energeticamente excitado .

vacâncias por elétrons de camadas

ou

subcamadas mais externas,devido a processos de autoneutralização,
o átomo se desexcita

por emissão de fótons de raios-X ou por

C2

niissão de elétrons (transições Auger ou Coster-Kroenig) .
Os fótons de raios-X emitidos pela amostra são característi
cos

para os elementos presentes e podem ser determinados, tanto

qualitativa

como quantitativamente, com auxílio de um

detector

Si-Li em combinação com um analisador multicanal previamente calibrado para a faixa de energia da radiação considerada.0 método
de PIXE, desde a sua implantação em 1970,teu: sido amplamente
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•-2

cado na analise de diferentes materiais ,cou.o filtres de ar ,tecà
dos biológicos , amostras geológicas e outros.
Neste estudo,optou-se pela técnica do PIXE devido a quo somente
uma quantidade mínima de material extraído das inclusões radioa- •
tivas era disponível para analise,impossibilitando o uso de outros métodos oferecidos pela PUC-Rio.
3.2.

EQUIPAMENTO UTILIZADO E PREPARAÇÃO DOS ALVOS PARA IRRADIAÇÃO

Para irradiação dos aivos,foi urado o acelerador do tipo Van
De Graaf,do Departamento de Física da PUC-RJ, utilizando uir. feixe
de protons de 3 MeV. A câmara de amostras encontra-se esquematizada na figura 21 , e maiores informações podem ser obtidas r.a literatura citadat5.Usou-se um defector Si-Li,da ORTEC, com 4 mm
de diâmetro ativo e uma resolução vie 180 eV para a linha Ka
de
Fe ( 6,40 KeV ) . Para armazenagem dos espectros,foi utilizado o
analisador multicanal ORTEC 624C, de 4096 canais.As amostras de
irradiação foram preparadas da seguinte maneira:
Localizou-se as inclusões radioativas nas amostras selecvcna
das do gnaisse mineralizado com auxílio das respectivas autora diografias,e extraiu-se os minerais radioativos,com uma fina agu
lha e abaixo de um microscópio, a fim de assegurar a seletividade da extração.Esta operação foi facilitada pela propriedade das
inclusões de apresentarem uma dureza consideravelmente menor d.i
que a da rocha encaixante.O material extraído foi cuidadosamente
homogeneizado em um gral de ãgata e colocado uniformemente djs tribuído no centro de um alvo,contenco como material suporte v.ma
fina película de Nuciepore.Em experimentei- preliminares usou -so
também Formvar, optando-se pelo primeiro devido à baixa resistèn
cia ao calor deste último.Para fixação do pó ao suporte,pingou se sobre o alvo uma gota de Formvar dissolvido cm uma mistura de
acetona/éter, que após e\aporação,deixava sobre a amostra uma ca
mada finíssima de Formvar,suficiente para evitar a perda de mate
rial. Para cada amostra preparou-se uma série do cinco alvos, dev.i
do à fragilidade dos mesmos.
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3.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 22 apresenta dois espectros de raios-X obtidos pela
técnica de PIXE, e típicos para inclusões radioativas do gnaisse
mineralizado. Foi constatada a presença dos seguintes elementos:
Ca, Ti, Cr, Fe, Mn, Ca, Zn, Pb, Th, U, Sr, Y,

(S) .

Apesar de que as inclusões radioativas foram extraídas cuida
dosamente, minimizando a contaminação do material de análise com
a matriz encaixante, deve-se ter certas reservas ao atribuir estes elementos unicamente a minerais de urânio e tório.
Parece mais provável que, por exemple, os elementos Cu e Zn
são representados :omo minerais individuais,tais como calcopirita (CuFeS,,), esfalerita (ZnS), etc,cujas presenças foram verif_i
cadas micrcscopícamente.
Os ele.aent.O'- Pb, Y, Ca, Ti, Fe e Mn podem estar presentes diretamente em rinerais carreadores de urânio e tório,tais como
alanita, titanita (sphene), cofinita, etc.
Interessante é a presença de Y nas inclusões radioativas e a
ausência de elementos do grupo das terra., raras; este enriquecimento de Y poderia ser correlacionado ã alteração geequímica pro
vocada pelo metsssomatismo,uma vez que tais processos podem favo
recer a concentração deste elemento junto com o urânio nas zonas
mais albitizadas66 (aumento da acidez da paragênese mineral correspondente) .
Freqüentemente o elemento Y, como mineral xenotime (YPOJ po
de ser encontrado em cofinita (silicato de urânio de estrutura i_
deal

U{SiO.), _

y

(OH) .

), como resultado de substituição

isomõrfica6 " ( SiO, -*• PO^ ) .
Análises químicas68mostraram uma correlação positiva entre

Y e PoJ" .
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CAPÍTULO

4

ANALISE POR MICROSONDA ELETRÔNICA
( EPMA - Elétron probe microanalyzer )
4.1.

INTRODUÇÃO

4.1.1. Noções Gerais - Histórico
Detalhes estruturais de macro e microcomponentes numa amostra podem ser estudados por meio de microscópios óticos e eletrônicos. Este tipo de estudo "in situ" é vantajoso,uma vez que
as relações físicas das partes componentes podem ser investiga das sem alteração das suas posições e orientações naturais.
Pelos mesmos motivos é vantajoso conduzir-se análises quími^
cas "in situ" . Este procedimento fornece informações
químicas
sobre as microestruturas observadas,permitindo conhecer suas identidades químicas e possíveis variações da composição,e/ou gra
dientes de concentração que porventura existam entre várias microestruturas diferentes.Também elimina as difícies - e em
alguns casos impossíveis - operações de separação física de quanti^
dades suficientes de componentes microscópicos de uma determinada espécie para análise por métodos químicos convencionais reduzindo o risco de invalidar os resultados obtidos em conseqüência
da contaminação destes componentes.
O interesse na utilização de raios-X característicos para a
nálises químicas,iniciou com os históricos trabalhos de Moseley69
em 1913, crescendo com as pesquisas de Von Hevesy na década
de
vinte,em particular, a descoberta e identificação do hãfnio, por
Coster e Von Hevesy70, em 19 23. Hamos 71 , em 1938,descreveu
uma
instrumentação especialmente planejada para fornecer informações
químicas localizadas,usando um feixe de raics-X primários
para
excitação das espécies estudadas.
A focalização de um feixe de elétronr de pequeno
diâmetro
( <1 um ) para produzir excitação localizada em uma amostra ,
foi proposta primeiramente por Hillier72em 1943, mas a idéia não
encontrou a devida ressonância,até que em 1949 Castaing o Guinnier demonstraram o primeiro instrumento a utjlizar um feixe de
elétrons focalizado,associado a um esnoctrômetro de raios-X
,
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planejado

especificamente para análise quantitativa localizada.

Castaintj ' ,posteriormente, formulou teorias o descreveu métodos
de utilização de elementos puros para calibração do instrumento,
e em 1951 fez uma contribuição extremamente importante ã área da •
análise química "in situ", desenvolvendo a micrcsonda eletrônica
- EPMA - .
Este instrumento baseia-se na excitação cio espectro de ra ios-X

característicos numa microãrea da amostra,da ordem ãe a l -

gus microns quadrados ; ' J , usando um feixe de elétrons

focalizado

com extrema precisão. Em termos g e r a i s , para determinações quali^
t a t i v a s ou quantitativas de elementos presentes em uma fase mine
r a l por microsenda e l e t r ô n i c a , u t i l i z a - s e superfícies polidas de
rochas ou agregados rochosos,e uma informação q u a l i t a t i v a em e s cala microscópica acerca da distribuição espacial de urn determinado elemento,pode ser obtida fazendo-se uma varredura " scan

-

ning" com o feixe de elétrons - de diâmetro inferior a ly -sobre
a área selecionada, com o sistema detector pré-ajustado para

o

raio-X c a r a c t e r í s t i c o do elemento desejado.
A imagem do "scanning" é registrada na t e l a de um osciloscõ
pio e pode ser fotografada,podendo
gem da superfície

também ser visualizada a ima-

analisada, gerada por outros tipos de sinais ,

conforme se verá mais adiante.Entre outra? opções,pode-se também
obter o espectro qualitativo de um ponto da superfície

da amos -

tra,mantendo-se e s t á t i c o o feixe de elétrons e movendo-se os e s pectrômetros

( c r i s t a i s analisadores,normalmente KAP- f t a l a t o ãci_

do de potássio, LiF- fluoreto de l i t i o , ADP- dihidrogeno

fosfato

de arnônio, RAP- ftalato ácido de rubídio, mica e quartzo) ,simultaneamente com os detectores de raios-X, a p a r t i r de um determinado ângulo.Dependendo das condições experimentais,um espectro
completo dos elementos com número atômico situado entre 5 e 92 ,
pode ser obtido em torno de uma ou duas horas.Instrumentos mais
modernos operam com espectrômetros de a l t a resolução de energia
- por exemplo, um detector Si-Li acoplado a um analisador multicanal e um mini computador - cm que o espectro global de raios-X
de cada ponto da área analisada, ê simultaneamente detectado
registrado em cerca de alguns minutos

7fl

,porém somente para

nientos com número atômico entre 11 e 92.

e
ele-
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Além da microsonda, outro instrumento .similar, t a r/i. õ ir. :;.uito
difundido,é o microscópio de varredura eletrônico - SEM -

Scan

ning elétron microscope.Ambos utilizam um feixe de elétrons, tan
to para a produção de fluorescência primária de raios-X,como

pa

ra produzir imagens de superfícies com alta resolução.Embora

d_i

lerentes historicamente , torna-se difícil atualr.ente

estabelecer

diferenças entre os deis instrumentos,em termos de resultados fi_
nais ou informações obtidas."Os componentes básicos de uma micro
sonda podem ser agrupados em três partes principais:
1. Dispositivo para produção do feixe de elétrons, 2 .Compartirnen
to para a amostra, 3. Unidade de detecção e registro do

sinal.

Fitzgerald' 5 comenta detalhadamente cada uma das seções e

suas

características nos instrumentos disponíveis no mercado.
Em termos gerais, a função da primeira unidade é a produção
de um feixe energético de elétron? de pequeno diâmetro, que possa ser projetado e, subseqüentemente,interagir com a superfície
do material a ser analisado.Deve ser observado no entanto,

que

para um dado diâmetro ão feixe, a corrente de elétrons que incide sobre a amostra deve ser suficientemente energética,para produzir níveis suficientes de sinal

.Fisicamente esta parte do e-

^uipamento consiste em uma fonte de elétrons - ou canhão eletrônico - capaz de emitir elétrons acelerados,associado a circuitos
para deslocamento do feixe (scanning circuits}, e um sistema
vácuo prossibilitando pressões da ordem de 10

de

torr.

Os parâmetros que definem as condições operacionais do feixe de elétrons dependem,além das propriedades da amostra,do elemento que se quer analisar, da resolução espacial requerida e da
capacidade de contagem (tempo mo*-to) do sistema de detecção

dou

raios-X. Mesmo assim,condições operacionais médias podem ser estabelecidas ,como: Potencial de aceleração, E o - 5 - 50 KV ( o va
lor exato depende da energia crítica de excitação - E
nha mais energética usada em cada medida,no caso de

- da

li-

determina -

ções quantitativas; para uma produção ndequada de raios-X ,

F>o

deve ser 3 vezes maior que E ) . Corrente de amostra (I)
.. .
-9
-7
10
a 10
amp ( o valor depende das dimensões e intensidade do
feixe, eficiência na coleção, proporcionalidade entre T o a

taxa

de contagem registrada pelo cF.pectrõntetro <"'a taios-X e proprieda
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des térmicas do material anali 3aàc,cc;:io tar.ibém da corfjinação tíes
tes fatores). Diâmetro cio feixe de elétrons (elétron probe),

...

>0,5 um.
Basicamente o feixe de elétrons pode ser operado de duas ãi_ •
ferentes maneiras: Estacicnário, ou em movimento de

varredura (

scanning). 0 feixe estacionãrio é utilizado tanto para
quantitativas

análises

{ pela comparação às. intensidade das linhas de ra-

ios-X característicos da amostra com padrões de composição conhe
cida),como para obtenção de um espectro qualitativo completo

de

um ponto,da forma descrita anteriormente.
O feixe em "scanning", incidindo sobre

a superfície da

mostra em uma série de linhas horizontais,é usado para

a-

obtenção

de umr. imagem bidimensional da superfície, tanto para inspeção da
sua topografia como para determinação do número atômico médio,ou
distribuição dos elementos sobre a área analisada,dependendo

do

sinal utilizado.Estes diferentes modos de operação serão ilustra
dos com exemplos apresentados no item 4.3.
Além de possibilitar a obtenção de uma imagem bidimensional

que

pode ser fotografada,o feixe de elétrons operado em "scanning" ê
extremamente útil,em virtude de permitir ao analista a localização exata de um ponto de interesse na superfície da amostra.0

o

perador primeiramente observa a imagem i,produzida por elétrons
secundários ou retroespalhador,) e localiza o ponto; a seguir,com
o feixe de elétrons estacionãrio,e deslocando a amostra nos eixos
X e Y por meio de controles manuais,pode fazer o feixe de

ele -

trons incidir exatamente sobre o ponto selecionado.h vantagem adicional é a inspeção da amostra com aumentos da or de TI de 1000 a
3000 vezes,maior do que o permitido por microscópios óticos.

A segunda unidade, ou seção reservada para a amostra,incluí
uma câmara de vácuo dotada de válvula de interligamento, suporte
para a amostra e microscópio ótico,este último geralmente em ins
trumentos que operam com espectrômetros de comprimenro de

onda

•( detector proporcional em combinação com cristais difratantes) .
A terceira parte do instrumento,aquela cuja função é a de tecção e registro dos sinais gerados,contém diferentes canais de
informação,um canal parn cada sinal gerado. Cada canal

consiste

39

em um detector ou coletor,associado a circuitos eletrônicos para amplif icação, "display" e registro .Instruiaentos modernos aco piam computadores, que possibilitara uma correção rápida dos sinais de raios-X.
Os sinais gerados e explorados era análise por microsonda e
letrônica são basicamente cinco: Elétrons secundários, elétrons
retroespalhados, corrente da amostra (elétrons absorvidos),catodoluminescência e raios-X. Dos cinco sinais,os mais "diagnõsti cos são os elétrons secundários,retroespalhados,e raios-X carac
terísticos.
Elétrons secundários e retroespalhados fornecem informações
sobre a topografia superficial com alta resolução ponto a ponto.
Os sinais de raios-X característicos estão relacionados com a na
tureza dos elementos na superfície da amostra e a sua concentração.Os sinais gerados pela corrente da amostra e catodolumines cência são usualmente menos úteis para a caracterização de
uma
75
amostra em termos de propriedades fundamentais ,mas têm impor tância na suplementacão dos dados obtidos por raios-X.
Elétrons secundários resultam de interações inelasticas do
feixe de elétrons incidente com elétrons da própria amostra77 .
0 contraste nas imagens obtidas por elétrons secundários é devido a irregularidades na superfície da Eimostra ,como arranhões b u racos,etc, os quais aparecem em detalhes.Em casos especiais,ima
gens de alta resolução ( 100 A pon';o a ponto ) ,podem levar 3. ampliações da ordem de 100.000 vezes,em microscópios eletrônicos
de alta resolução.
O sinal gerado por retroespalhamento de elétrons resulta da
interação (choques elásticos) de elétrons do feixe,com
núcleos
atômicos da superfície da amostra,e cresce com o aumento do nume
ro atômico médio da espécie7". Mesmo com menor resolução ponto a
ponto ( 1000 A ) , imagens produzidas por este sinal fornecem valiosas informações adicionais,devido a sua grande sensibilidade
âs variações de número atômico,razão porque estas imagens (tam bem chamadas "mapas de n9 atômico médio" ) pedem ser extremamente úteis na caracterização de espécies complexas.
A corrente da amostra, ou i.-lótrons absorvi dos, deponde do nú
itiero atômico dos elementos na amostra de um.i maneira oposta ã do
retroeypalhíimento/0 .Consiste em elétrons de bai xa energia e ó o
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resultado final do espalhamento inelústico do feixe de elétrons
que permaneceu na amostra. Imagens geradas pela corrente da amos
tra são sensíveis ãs variações da condutância elétrica,tendo sido utilizadas com êxito no estudo de semicondutores80.
Em adição aos sinais gerados por elétrons, certos materiais
como minerais, vidros ,cerâmicas ,etc. ,emiter?, luz - catodolumir.es cência. Esta emissão de luz é associada em parte com
impurezas
destes materiais, e é afetada por certos fatores como:
Deformações da estrutura cristalina,densidade e energia da corrente do feixe de elétrons,e contaminação da superfície da amos_
tra. Apesar disto, a catodoiuminescencia tem sido empregada com
sucesso no mapeamento de elementos de baixas concentrações em mi
nerais8 '.
Um espectro de raios-X é produzido na amostra principalmente por dois processos:
1. Pela desexcitação dos níveis eletrônicos internos (K,L,M,)
com emissão de raios-X característicos60 'b :
2. Pela desaceleração de elétrons no campo coulombiano associado aos núcleos atômicos"5 (Bremsstrahlung)
O primeiro processo é a base para análise quali e quantitativa,através da determinação das energias (ou comprimentos de on
da) dos raios-X e as suas intensidades.0 espectro contínuo produ
zido pelo segundo processo introduz um "background", que frequen_
temente é o fator limitante para a quantidade mínima de um ele mento que pode ser detectado em uma dada matriz.
Baixos limites de detecção estão associados a elementos com
baixo número atômico ( Z < 12 ) , como conseqüência da fraca ene£
gia de sua radiação característica.Estes fõtons são absorvidos
com facilidade pelo meio,e existe dificuldade em serem eficiente
me~>te dispersos e detectados.
A distribuição dos elementos pode ser obtida utilizando
o
sinal individual dos raios-X característicos de cada elemento,pa
ra formação de uma imagem bidimensional. Estes "mapas químicos "
são extremamente úteis quando a amostra é formada por agregados
químicos complexos. Em muito;; casos,o êxito de uma análise quantitativa posterior,bem como a interpretação dos resultados,depen
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de do conhecimento prõvic acerca do arranjo cie todos os elementosr bem como das condições da superfície da amostra nas

áreas

vizinhas.
A maior parte dcs solides,de todos os tipos e formas

pode

ser estudada cen a r.icrosonda eletrônica, e por esta razão

este

tipo de análise tornou-se um dos rr.ais eficientes métodos de in vestioaçãc de metais, .ninerais, cerâmicas, vidros e outros mate62 3 3

riais

' " . Ne entanto,o bombardeio com elétrons impõe uma série

de requisitos ã espécie- estudada: Primeiramente,as espécies
são isolar.tes elétricos

que

( minerais , vidros ,cerâmicas ,material bio

lógico), devera ser recobertas cem um filme condutor,oara

evitar

a concentração de carga na superfície;esta carga causa defiexeas
erráticas e reduz a energia efetiva do feixe incidente de

eié -

trons,tornando suspeitos tanto as imagens obtidas, como os dados
de raios-X. Filmes de elementos de baixo número atômico carbono e alumínio - são usados para recobrirr.ento de

como

amostras

não condutoras, por apresentarem baixas características de absor
ção para os raios-X gerados.
A espessura ótima do filme é em torno de ICO - 300 A, , e

o

processo é feito geralmente por deposição eietrõdica ou condensa
ção de um vapor a vácuo8'1. Em análises quantitativas, ê

prática

comum fazer-se a "metalização" da amostra e padrões ao mesmo tem
po,para assegurar espessuras de recobrimento idênticas.
Um segundo requisito exigido, e que a espécie possua cendutividade térmica suficiente para remover o calor gerado pelo impacto do feixe eletrônico,de maneira a prevenir alterações estru
turais e químicas. Normalmente,o aquecimento não causa problemas
na análise de metais (devido à boa condutividade térmica) quando
o feixe de elétrons é empregado em condições padrões. No cobre ,
por exemplo, a temperatura sobe apenas alguns poucos graus Cel *•
sius. Ho entanto, em materiais como minerais e matéria orgânica,
a temperatura podo subir acima de 500

°Cfi

'nh

. O aumento de tem

peratura pode ser controlado para uma larga faixa de condutividea
des térmicas pelo ajuste das condições do feixe de elétrons, con
forme se vorá adiante.
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4.1.2. Aplicações na Geologia
Com intensa aplicação em mineralogia,petrologia,geoquímica,
meteorítica e disciplinas afins,modernamente nenhum outro método
de pesquisa revolucionou tanto a geologia como a micrcsonda eletronica . Alguns autores comparam o impacto causado pela microsonda sobre as geociências,cono aquele produzido quando da intro
dução do microscópio de polarização,há cerca de cento e trinta a.
nos atrás. Existe,no entanto,um certo número co problemas associ
ados ao trabalho com amostras geológicas,resultantes de propriedades intrínsecas destas espécies.As propriedades capazes de dificultar as operações de análise são discutidas mi literatura an
teriorraente citada.Alguns aspectos das principais - baixas condu
tibilidades térmica e elétrica - já foram mencionados em
outro
espaço e serão aqui abordados de uma forma resumida.
Sabe-se que a maioria das amostras geológicas apresenta con
dutibilidade elétrica bastante reduzida.Assim,seções polidas de
minerais e rochas, devem ser recobertas com um filme condutor
normalmente carbono - de maneira a evitar a concentração de carga superficial,o que pode ocasionar distúrbios sobre o feixe de
elétrons,em relação ã sua posição,formato,tananho e intensidade.
A carbonização da amostra apresenta muitas vantagens em rela
ção ao Be, Al, Cu, Au, e t c , também utilizados, uma vez que
o
carbono é perfeitamente transparente ã luz quando empregado
na
espessura requerida para o processo - 200 A - facilitando assim,
uma inspeção ótica dos minerais no decorrer da análise.Além disto, o filme de carbono não absorve apreciavelmente elétrons
ou
raios-X, e pode ser removido corn facilidade sem danos ao polimen
to da amostra.Somando-se a isto,há o fato de que raramente há ne
cessídade de analisar carbono em amostras geológicas - o que não
acontece corn cobro e ouro - e o carbono não tem propriedades tóxicas,ao contrário, por exemplo, r"o oxido de berílio87.
A maioria das amostras geológicas são condutores térmicos pobres,e podem sofrer superaquecimento quando são
bombardeaday
com elétrons.Em casos extremos, conformo já foi mencionado,o ca
lor gerado pelo feixe de elétrons pode causar vaporização ou migração de elementos voláteis presentes nos minerais,como por e xoruplo, em fosf atos ,albita,minerais hidratado:;,etc .Provi ne-se es
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te efeito recobrindo a amestra a vã^uo con um bon condutor térmi
co ou utilizando outros recursos,tais como: Diminuição do
de contagem ( ou seja,o tempo de exposição ao feixe de

tempo

elétrons

de um ponto da amostra);aumento do diâmetro do feixe de elétrons •
para distribuição do calor sobre uma área tão grande quanto possível da amostra,ou diminuição do potencial de aceleração e

da

corrente do feixe de elétrons.
A preparação de amostras para análise por microsenda

pode

ser feita,em princípio,segundo as mesmas técnicas cemumente usadas em laboratórios geológicos para preparação de seções polidas
e lâminas delgadas comuns 3 ' . No entanto,ênfase especial deve ser
dado ao fato de que a análise por microsonda,por sua própria
tureza é uma análise de superfície,e cuidados adicionais
ser

na

devem-

observados no sentido de evitar a formação de arranhões , fil^

mes de impurezas ou relevos, durante as operações de polimento e
limpeza.
Em contraste com outras disciplinas come metalurgia,em

que

apenas seções polidas são usadas,amostras geológicas são estudadas usualmente sob a forma de lâminas delgadas,desgastadas
25 - 30'^ e

depois polidas. O uso de lâminas delgadas

ate

apresenta

a vantagem de permitir o estudo ótico dos seus constituintes minerais sob luz transmitida e refletida, torneando possível a inspe_
ção simultânea de minerais opacos e transparentes em uma

mesma

seção.
Freqüentemente,torna-se necessário Ò inspeção da amostra sob
luz polarizada,tornando-se então indispensável um minucioso estu
âo microscópico preliminar da amostra com um bom microscópio

de

pesquisa.6 prática usual a preparação de mosaicos fotográficos (
desenhos) da superfície polida sob lu:: transmitida e refletida ,
com ampliações variadas.Estes mosaicos são utilizados posteriormente como mapas para localização dos minerais na microsonda.
Devido às diferenças existentes nas propriedades mecânicas

dos

minerais formadores da maioria das rochas - freqüentemente

seis

ou mais minerais variando em tamanho de grãos mesmo em uma única
rocha - e à dificuldade de polimento de rochas porosas ou fria veis (quebraciças) , a preparação cie amostras geológicas para mi^rosomla tem si.Io objeto <le interesse srrnpro crescente por
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dos especialistas. Taylor-Radtke' o

More land6*,descrevem técni-

cas sofisticadas pari preparação do uma grande variedade de arcos
trás geológicas.
A análise por microsonda tein sido intensamente utilizada na
análise de rochas lunares, rroteori tos e rochas terre. ures de to das as espécies. Keil" apresenta uma lista de minerais analisa dos em amostras de rochas lunares obtidas através dos

programas

espaciais dos Estados Unidos e da União Soviética,bem como
tabela em que

uma

relaciona a composição química,estrutura cristaLi

na e ocorrência de 94 novos minerais terrestres,juntamente

cem

19 novos minerais meteoríticos e 3 novos minerais lunares, a maior parte dos quais ocorrendo em tão pequena abundância ,

e

em

grãos de dimensões tão reduzidas,que a sua descoberta e caracterização quantitativa precisa seria difícil,senão impossível, por
outros métodos. Posteriormente cerca de 10 novos minerais
descritos,todos eles ocorrendo em quantidades tão reduzidas

foram
que

não foi possível a separação do quantidades suficientes ão material para analise por difraçao de raios-X
Dos minerais terrestres analisados citam-se, entre outros :
Elementos e ligas,sulfetos e relacionados,haletos,õxidos e hidro
xidos ,carbonatos ,sulf atos e wolframat.es , f os fatos e silicatos.
Entre outros,foram feitos estudos versando sobre a composição de
minerais coexistentes em rochas,estruturas zonadas em minerais ,
exsoluções lamelares e inclusões f inas ,geoquírr.ica de

elementos

em grãos isolados,análise total de rochas,estudos sobre equilí brios entre fases,propriedades luminescentes de minerais sob bom
bardeio com elétrons, etc.
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4.2.

EQUIPAMENTO USADO, PREPARAÇÃO E A^IÂLlSE DAS AMOSTRAS
Os trabalhos foram realizados

no Laboratório de Microsonda

Eletrônica do Inst.de Geociências da UFRJ.. utilizando-se a micro
sonda eletrônica "Microscan 5" (Cambridge Scientific Instr.LTD.)
Trata-se de um aparelho de microanálise

por

fluorescencia

de raios-X contendo um sistema de focalização e com criüi-.dis ana
lisadores curvados,os mesmos obedecendo ao círculo de Rowland
O "Microscan 5" é equipado com dois detectorc-s proporcionais, um
de fluxo contínuo de ar/CO ? para os elementos leves,e o outro

,

um detector tipo "end window",utilizado para detecção dos raiosX de maior energia.Como cristais analisadores eram disponíveis
quartzo, KAP, mica e LiF. Inicialmente foi utilizada uma

alta

tensão de 25 KV na fonte geradora do feixe de elétrons,resultando tipicamente numa corrente de amostra de 40-50 nA.Verificou-se
no entanto que a dissipaçào térmica de energia era suficiente pa
ra "queimar" a amostra .Trabalhou-se posteriormente con;

20 KV

,

evitando assim a destruição das amostras durante o tempo de dura
ção da análise.
Amostras representativas dos dois tipos de rochas,nas

qua-

is havia sido previamente determinada a distri' uição da radica ti_
vidade por autoradiografia,foram submetidas a um põs-polimento
com pasta de diamante para melhorar as condições de medida na mi_
croscnda eletrônica. A granulometria da pasta de diamante usadr.,
e preparada pela mistura do põ de diamanto com óleo de transformador elétrico (não contém ácidos inorgânicos), foi, na ordem de
utilização, respectivamente

5, 3, 1 c 0,7p . O polirr.ento foi foi_

to em discos rotatórios de chumbo e a espessura foi

controlada

microscopicamente para as lâminas delgadas.
Para melhorar a condução térmica e elétrica das amostras

,

foi depositada sobre as mesmas,por evaporação,uma camada de carvão de

^300 X de espess ra.A camada de carvão depositada era su

ficientemente fina para não contribuir significativamente na absorção dos raios-X, ao mesmo tempo permitindo ainda a
microscópica das amostras. Por comparação visual e

inspeção

microscópica

entre as amostras de rochas e das autoradioqrafias correspondentes, foram localizadas as inclusões radioativas o marcadas con. i\u-.
círculo,utilizando um dispositivo adequado ( ver figura 9 ) .
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Para meiiorar a condutibiiidadc e l é t r i c a e térmica, e ao
tempo para f a c i l i t a r
eletrônica,

a localização das

inclusões na

os círculos forara marcados com "prata

mesmo

microsonda

condutcra".

Após "mapeamento" microscópico e registro fotográfico de algumas •
inclusões representativas, fora.Ti efetuados os seguintes tipos de
análise:
1. Determinação qualitativa dos elementos presentes
2. Determinação da distribuição de U, Th, S i , Ca, Fe, Al,
Na, S, ( Pb, Ti )
3. Determinação semiquantitativa dos elementos U, Th, Si,
Ca, Na e Al em alguns pontos escolhidos da inclusão
4. Determinação de U, Th e Ca ao longo de uma linha vert^i
cal atravessando a inclusão radioativa

(line ^canning).

Para estimação sequiquantitativa de alguns elementos, foram
escolhidos e analisados os minerais albita e c a l e i t a presentes nas amostras, e as taxas de contagem para elementos corr.o Na, Ca,
Si e Al, obtidas em condições padrões de medida, foram compara das com as taxas de contagem destes elementos nas inclusões

ra

dioativas.
4.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A f i g u r a 2 3 apresenta e s p e c t r o s t í p i c o s de r a i o s - X

de

unia

i n c l u s ã o no gnaisso mineralizado.Espectros de i n c l u s õ e s na rocha
f e l d s p á t i c a não são apresentados devido ã i n e x i s t ê n c i a
renças químicas s i g n i f i c a t i v a s

de.

e n t r e as i n c l u s õ e s dos d o i s

de r o c h a s . V e r i f i c o u - s e em todas as i n c l u s õ e s a n a l i s a d a s

aife
tipos

(era um

t o t a l de 15) a presença dos s e g u i n t e s elementos: ü , Th, Ca, Fe ,
Al e S i . Em algumas inclusões os elementos Mg, Na, Y, P , Pb, S ,
Ti,

Zr e T.R. foram i d e n t i f i c a d o s .

Entretanto,

conforme j á foi -

c i t a d o , não se observou nenhuma diferença q u a l i t a t i v a e n t r e
i n c l u s õ e s cios dois t i p o s de rochas
As f i g u r a s

as

analisadas.

24 a 31, que são reproduções f o t o g r á f i c a s

da

te

Ia o s c i l o s c ó p i c d da microsonda, mostram a d i s t r i b u i ç ã o dot; elrricn
tos U, Th, Ca, S i , Fe, Al, Na, S, ( Pb, Ti ) , j u n t o cora as ima gens da.s s u p e r f í c i e s

correspondentes das a m o s t r a s , o b t i d a s

rctroespalhamento de e l é t r o n s

(B.Si.:!) . Uma anali SHJ rins

permite v e r i f i c a r que algumas c f i r a c t o r í s t i c i - ;
1

por

fotografias

;;ao comuns aos

i s t i p o s do rochas c". . relação ,"": d.i. t. r.i bui ç,u < CUIÍÍ nlaiu:ntc ;;

do
eu-
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trás características, no entanto, dependem de tipo de material a
nalisado.
1. Em todas as inclusões radioativas analisadas verificou se a presença simultânea de U, Th, Si e Ca como elementos princi^
pais, e de Al e Na em menores concentrações.
2. Observa-se a presença de calcita (CaCCO e de pirita ...
(FcS9) localizados freqüentemente nas bordas das inclusões radio
ativas (ver figuras 24,25,27,28).
3. A distribuição de urânio e tório nas inclusões radioativas da rocha feldspática parece relativamente homogênea (ver figuras 24 e 25) , enquanto no gnaisse mineralizado, U e Th são dis_
tribuidos de uma forma não homogênea (ver figuras 27,28,29), indicando que a estrutura zonada dos minerais radioativos
pítulo 1) pode ser causada

t

(ver Ca-

ir razões variáveis de U:Th no cris-

tr1. A variação das concentrações de U, Th e Ca ao longo de
linha vertical atravessando uma inclusão radioativa (GM) ,

uma
pode

ser vista na figura 31.
4. Freqüentemente as inclusões radioativas apresentam um ha
Io de ferro (hematita ou outros oxihidratos de ferro) - ver figu
ras 28 e 29 - também visíveis ao microscópio, que poderia ter se
formado como resultado de um processo de oxidação (talvez "radia
tiva") de um mineral ferrífero (possivelmente pirita). Confirmou
se a existência de pequenas inclusões de galena (PbS) de origem
radiogênica nos minerais radioativos - ver figura 30 -.

Para se obter informações semiquantitativas em relação

ã

distribuição de alguns elementos nos dois tipos de rochas, foram
feitas análises para U, Th, Si, Ca, Na e Al, em pontos localizados perto das bordas e do centro dos cristais radioativos.
O resultado das medidas são apresentados nas tabelas 4 a 8, junto com uma análise de albita e calcita - ver tabela 9 - que

foi

usada como referência para a estimativa dos teores de alguns ale_
mentos. Para U e Th não eram disponíveis padrões adequados,entre
tanto uma comparítção direta das taxas de contagem pode ser

fei_

ta para verificar diferenças nos teores relativos destes elementos nas amostras. Uma avaliação das tabelas 4 a 9 permite as
guintes conclusões preliminares:

bü». to

r*. •'. •

se
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1. Urânio é distribuído de uma maneira relativamente homogê
nea nas inclusões radioativas. A sua concentração relativa nas
inclusões do gnaisse inineralizado parece um pouco mais alta
do
que nas rochas feldspãticas.
2. Tõrio i distribuído homogeneamente nas inclusões de ro
cha feldspáticn, com concentração relativa maior do que no gnais_
se mineralizado. A concentração de tõrio no gnaisse mineralizado
é heterogênea para diferentes pontos de uma mesma inclusão,e
a
variação da concentração média relativa entre diferentes inclusões, ê considerável.
3. A concentração média de cálcio nas inclusões radioativas
de rocha feldspãtica situa-se em torno de 1% . No gnaisse minera
lizado,as inclusões apresentam um teor de Ca aproximadamente du
as vezes maior. A distribuição deste elemento parece relativamen
te uniforme.
4. A concentração média de silício é em torno de 8 - 9% nas
inclusões da rocha feldspãtica, e um pouco menor nas inclusões
do gnaisse mineralizado.
5. As concentrações de sódio e alumínio nas inclusões
do
gnaisse mineralizado são maiores do que nas inclusões da rocha
feldspãtica.

Estes dados de análise, juntamente com outras
observações
feitas neste trabalho, permitem algumas conclusões preliminares
sobre a natureza do principal mineral radioativo nas amostras estudadas:
Sob luz refletida, as inclusões radioativas apresentam uma
coloração cinza-claro, e em lâminas delgadas com luz transparente, aparecem como inclusões opacas,de cor preta-marrom,semelhante à Cofinita ( ver figuras 12 e 13). As inclusões são térmica mente instáveis (ver item anterior), e também nesta particularidade apresentam semelhança com cofinita, que se decompõe a
uma
9L
temperatura de 400 - 500 °C ; segundo Hoekstra-Fuchs , a reação
de decomposição é:

A concentração de Si e Ca nas inclusões é compatível com te
ores encontrados em cofinita, ou u^oudominci aí s entre cofinita e
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uraninita '. Ccfinita e uraninita são minerais freqüentemente en
contrados em ocorrências de origem metassomática

e

• 1

intimamente
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relacionados através de oxihidratos de urânio:" '
USiO 4

;

sintético

U ( S i 0

4)i-x

(

°H)4X

-

U(0H)

4

U

-

cofinita

°2

uraninita

Uma série semelhante pode ser esperada para os silicatos de
tcrio:
ThSiO.
tcrita

X

Th(SiO.) 1

(OH)

1

Th(OH)

torogumi ta

1

ThO

o

torianita

Em cada ur.a destas séries, U o Th podem

substituir-se iso-

mcrficamente. As inclusões radioativas principals encontradas nas
rochas de Espinharas provavelmente se situam nestas séries.
Experimentos com difratometria de raios-X

com amostras mé-

dias representativas reduzicas a unvi granulometria entre
200

100

Mesh, paracem confirmar a veracidade desta hipótese.

A figura 32 apresenta dois picos de intensidade decrescente, cor
respondentes a espaçamentos "d" iguais a 3,53 e 4,71 Á, respecti^
vãmente. Cofinita apresenta linhas de intensidade relativa igual
a 10 e 8, em ângulos 20 correspondentes a espaçamentos "d" situa
o

o

dos respectivamente entre 3,48 - 3,51 A (200) e 4,63 - 4 , 6 7 A

(

011) . A pequena variação dos valores de "d" referem-se ã utilização do amostras naturais e padrões sintéticos.
Uma linha fraca, correspondente a um "d" situado entre
2,79 - 2,81 A (121) poderia ser relacionada ã linha era

...

2,83 Ü ,

também detectada no difratograma, e cuja intensidade encontra-se
de acordo coin os dados tabelados para inten.i. lades relativas 67 '!'
Freqüentemente cofinita forma pseudocristais com uraninitífi ; , cn_
do o espaçamento depende essencialmente da proporção rle U0_ .
Também torogumita apresenta linhas cujas intensidades relativas poderiam ser eissociadas aos picos obtidoK not; dífratogra mas. Com pequenas variações,as linhas de torogun;i ta são virtualmente idênticas ãs da torita.G interessante salientar que torita,
ern estado natural ,encontra-sr; sempre fortemente a totalmente metamí. tirada

. A diferenciação destes minerais uraníferou por meio
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de di f ratometria de raios-X torna-se d i f í c i l em virtude da proxi^
midade das linhas. Devido à baixa concentração dos minerais uraníferos presentes nas amostras analisadas,e consequentemente das
pequenas intensidades dos picos detectados nos difratogramas, os
resultados apresentados nãc podem ser considerados como definite
vos .

Prcpõe-s-2 paia o prosseguimento dos estudos a utilização de
frações de amostras enriquecidas nos minerais radioativos via me
todos convencionais, como flotação ou separação densitométrica .
Experimentos de difratometria de raios-X com estas frações enriquecidas, em combinação com técnicas adicionais como Análise Ter
mo Diferencial

(ATD) e microanclise de ura naior número de inclu-

sões radioativas, deverão conduzir a identificação
dos minerais radioativos das rochas de Espinharas.

definitiva -
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CAPITULO
TESTES ADICIONAIS DE LIXTVIAÇÃO ÁCIDA DE URÂNIO

5.1.

INTRODUÇÃO
Inúmeros pesquisadores têm empregado técnicas de lixiviação

como um meio auxiliar em pesquisas sobre a distribuição de

ele-

mentos radioativos em rochas ígneas.
A forma de ocorrência de um dado elemento é deduzida a partir dos resultados dos testes de lixiviação diferencial,
as descritas por Starik
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como

9

• ** e colaboradores quem primeiro utili-

zou o método, ou a partir r"as quantidades relativas do elemento
dissolvido sob condições padronizadas9.5' 9 b ' 5 7
Testes de lixiviação, quando usados em conjunto com a técni
ca de autoradiografia e métodos analíticos apropriados5,^'9 fornecem informações adicionais acerca da forma com que um dado radio
elemento ocorre em um mineral ou rocha.
Sabe-se que os minerais primários e secundários de urânio são facilmente solúveis em ácidos minerais9' (H2SC4, H N O ^ Í H C I ) , e
a lixiviação com H 9 S 0 , em presença de oxidantes (MnCu, NaClC, ,
3+
~
~
Fe • ) , -onstitui um dos métodos industriais de extração de

urâ-

nio em minérios uraniferos. Experimentos de lixiviação com H S 0 4
diluído podem também fornecer dados complementares acerca da for
ma de ocorrência do urânio no minério, uma vez que a eficiência
da extração está diretamente relacionada ã maneira como se

dis_

tribui o urânio na rocha.
Em granitos, por exemplo, além de outras formas, o

urânio

pode estar concentrado em inclusões dos seus próprios minerais ou formando soluções sólidas (diadochic) com zireão, alanita, tjL
tanita e outros minerais acessórios 98 ' * °,° conforme foi mencionado
no Capítulo 2.3. Zharov

J

o monstrou que o urânio de certos óxi -

dos e da pitchblenda, é completamente dissolvido quando

tratado

com H SO, a 0,1% , em contacto com a solução por 12 horas.
No entanto, urânio presente em minerais acessórios em solução só
lida (apatita, alanita, zireão, titanita), não é extraído com eficiência sem que haja total decomposição destes minerais refratários, o que não ocorre com ácidos diluídos com um tempo de con
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tacto r e d uz ido! 3'100'1 0 1

Neste trabalho, foram realizados alguns experimentos de l i _ 10 2

xiviaçao

_

visando principalmente a introdução de um método com -

plementar para o estudo da d i s t r i b u i ç ã o de U e Th,capaz de forne_
cer dados adicionais à técnica de

autoradiografia.

Os testes foram realizados com amostras representativas (me_
dias) dos dois tipos de rochas, reduzidas a uma granulometria adequada. Utilizou-se H-SO
xidante

diluído como l i x i v i a n t e e MnO_ como o

( maiores detalhes serão dados em outro espaço).

A lixiviação de minérios uraníferos com H_SO,baseia-se pri^
—

meiramcnte na oxidaçao de U02 a UO
v a l e n t e é muito mais facilmente
do t e t r a v a l e n t e
0 íon t'Q_

*•

+ +

l i x i v i a d o que o elemento em esta_

(maior s o l u b i l i d a d e

reage com H9S0

, uma vez que o u r â n i o hexa
do íon u r a n i l a ) .

formando s u l f a t o s

r a n i l a segundo as r e a ç õ e s :
3S0=

=

complexos de íon u4-

{( ÜO:

2SO4

Após lixiviação, alíquotas eram submetic;..s
TOPO

à extração com

{tri-(n-octyl) phosphine oxide } e analisadas f luorimetr:L

camente para urânio, utilizando-se padrões de urânio

previamente

preparados. Os resultados eram comparados com aqueles obtidos an
teriormente por análise fluorimétrica de urânio total nas amos trás lixiviadas. Relata-se a seguir a técnica utilizada na prepa
ração de soluções padrões de urânio para análise fluorimétrica .
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5.2.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

5.2-1.

Técnicas analíticas para determinação de urânio

5 .2.1.1.Titulação espectrofotométrica de U COP. EDTA e PAN como
indi cador
Para padronização das soluções de urânio, necessárias para
a posterior análise fluorimétrica de urânio,o método de titulação complexométrica com EDTA proposto por Ncmodruk 1 ° "* foi otimiza
do e a titulação foi conduzida espectrofotometricamente.
0 ácido Etilenodiaminotetracético (Complexone II) e
seu
sal disódico (Complexone III), forma complexos com o íon uranila
(UO ) . Na faixa de pH situada entre 4 e 6 , o Icn UO^'
forma
dois complexos com EDTA, (U0_) X

e

{UO X } ^ ~ , em que X repre -

senta o ánion do complexante '• o s , í o s , i o ?, i o a
Na determinação complexométrica do urânio ( V I ) 1 0 9 ' 1 1 ! solu
ção a ser analisada é titulada a pH entre 4,4 e 4,6 cem Complexo
ne III e o ponto final é detectado com 1-(2-piridilazo)-2-naftol
{ PAN ) como indicador. Para aumentar a solubilidade e a estabilidade do complexo corado formado entre o íon uranila e o indica_
dor, a titulação deve ser realizada em uma mistura de água e álcool isopropílico na proporção 1:2 . A técnica,segundo Nemodruk,
consiste evc. acidificar a sol.ição a ser analisada - que não deve
conter mais de 100 mg de U (VI) em um volume de até 30 0 ml - com
HNO diluído, até pH 2 - 3 , O pH é ajustado até 4,4 com Urotropina ( solução aquosa a 20% ) e a solução c diluída com um volume de álcool isopropílico igual a duas vezes o volume inicial
Após aquecer entre 80 - 90 CC , adiciona-se a solução alcoólica,
a 0,1%,do indicador até coloração rosa. Titula-se com Complexone
III 0,05 M até mudançn de cor para amarelo.0 erro é de ±0,3 mg üe U no máximo e a solução deve estar livre de elementos que pos_
sam reagir com o titulante sob as condições da titulação.
Devido â dificuldade de visualização do ponto final,estu dou-se a possibilidade de conduzir a titulação espectrofotometri
camente .Para isto, espectros de absorção das duas formas coradar;
foram obtidos o analisados com vístns ã detecção do ponto final
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via espectrofotoirii?tria. A figura 33 mostra os espectros cie Trans
mitância das formas rosa
o ponto finai)

do

(antes do ponto final)

e amarela ( após

sistema, respectivamente U-PAN e PAN l i v r e .

Cs espectros foram obtidos em um Espectrofotômetro Beckman DBGT, '
com registrador acoplado.
0 ponto isoabsortivo situa-se em torno de 500 nm e a
amarela (PAN livre)

forma

absorve pronunciadamente na região da 46 5 nm,

coincidindo com uma diferença razoável de absorção da forma rosa.
O complexo U-PAN ,de cor rosa, absorve preferencialmente em

...

5 50 nm, coincidindo com o mínimo de absorção da forma amarela,no
entanto esta região não é a mais adequada para se conduzir a t i tulação , conforme se verificou experimentalmente.
Este fato pode estar associado ã largura da faixa espectral
cionada pelo instrumento usado na t i t u l a ç ã o

(30 nm),cujas

sele

carac-

t e r í s t i c a s serão dadas a seguir, conto também ã localização da re
gião de máxima absorção do complexo PAN-U

-

550 nm, logo

após

uma curva fortemente ascendente - como se pode v e r i f i c a r por

uri

exame da curva de Transmitãncia. Deve-se somar ainda a fraca sensibilidade ã mudança de cor do indicador,o que se pode ccnstatar
por um exame das curvas de t i t u l a ç ã o apresentadas na figura

34 ,

as quais serão comentadas oportunamente.
O equipamento u t i l i z a d o para a t i t u l a ç ã o foi um Espectrocolorímetrc

Metrohm Herisau modelo E 1009, acoplado a uma

bureta

automática E 4 36 D , e ao Potenciograph E 336 A.
0 comprimento de onda nominal foi ajustado em 46 5 nm.
As condições de titulação,otimizadas,são as seguintes:
Titulou-se 10,0 ml da solução padrão
mg de U ) em HNO

(volume contendo ^ 10

3,0 M ,não havendo necessidade,portanto,

a c i d i f i c a r o meio conforme a técnica o r i g i n a l .
tava-se o píl até 2 - 3

com NaOH

Inicialmente

ajus

1,0 M , e com urotropina a t é . .

4,4 . Verificou-se,posteriormente ,a necessidade de ajustar o
apenas com urotropina a 4,4

de

píl

, dispensando o u.so de NciOH.

Verificou-se também a ocorrência de precipitação com pi! acima de
4,8

, yeja antes do i n í c i o ou durante n t i t u l a ç ã o .

Para ajuste do píl foi u t i l i z a d o o equipamento especifiçado acima,
em combinação com ura eletrodo combinado ár vidro.
A diluição com álcoo] ísopropíJico podo ser feita na proporção de
1:1

u a t i t u l a ç ã o -..•ode ser c retunHi n t^mpi.-rn tu ra aiabiente.
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0 aquecimento pode provocar a formação de u:a precipitado antes
do ponto final. A adição de cinco gotas do indicador é suficiente para conferir ao meio uma cor rosa forte.
As titulações foram feitas com Complexone III 0,01 M preparadas •
por diluição de uma solução padrão 0,1 M (Titrisol) .
1 ml da solução do titulante eqüivale a 4,76 mg de ü .
As curvas de titulação T/Vol da figura 34 representam quatro titulações típicas efetuadas nas condições otimizadas acima
referidas. A concentração determinada foi de 1047 ppm ± 1,4% de
urânio (desvio padrão de 0,0 3 ml) e a partir desta solução estoque foram preparadas soluções mais diluídas,de 10,47 e 1,047 ppm.
5.2.1.2.Determinação fluorimétrica de urânio
Para determinação de U total nas amostras médias,bem como
nas soluções de lixívia,foi utilizado o método fluorimétrico .
Como este método é amplamente discutido na literatura
'
' ,
relataremos a seguir somente aspectos relacionados com a técnica
empregada neste trabalho.
0 equipamento utilizado foi um fluorímetro marca GalvanekMorrison Mark 5 . Como fundente foi usada uma mistura de NaF/LiF
na proporção de 98 partes de NaF para 2 de LiF. A fusão foi efetuada em cadinhos de platina em forno elétrico a 1000 <?C durante
seis minutos,e as medidas eram feitas após resfriamento das pastilhas em dessecador durante meia hora. Maiores detalhes podem ser encontrados na literatura citada6 .
A abertura das amostras foi feita em bomba de Teflon
com
uma mistura de HNO-/HF . Para separar U dos interferentes empregou-se o método de extração com TOPO {tri-(n-octil)-fosfinõxido},
solução 0,1 M em ciclohexano. Alíquotas de 100 pi eram retiradas
da fase orgânica,pipetadas diretamente sobre as pastilhas da mi£
tura NaF/LiF e fundidas da maneira descri ca.
5-2.2.

Descrição dos procedimentos para lixiviação das amostras

Para lixiviação, 10 gramas das amostras médias dos dois ti_
pos de rochas (tamanho dos grãos < 60 Mesh) em garrafas de polie
tileno eram misturadas com 0,5 g de MnC> o levadas cm contacto com 50 nl de H~SO, de concentração variável ( 2 - 10% ),por

um
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tempo er.tre 2 e 24 horas,sb agitação constante, a uma tempera tura de 70 <?C. Após lixiviação as amostras eram centrifugadas

,

e alíquotas do sobrenadante eram pipetadas para a determinação
do consumo de ácido sulfürico por titulação potenciometrica
NaOH , e para a extração de ü com TOPO e posterior

com .

determinação

deste elemento por fluorimetria.
5.3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As figuras 35 e 36 apresentam curvas típicas de

lixiviação

de urânio em rocha feldspãtica e gnaisse rrineralizado para

dife

rentes concentrações de ácido sulfürico.
Observa-se que os dois tipos de rochas não diferem significativamente na cinética de lixiviação.Dependendo da concentração
de ^ S O . oferecido, após duas horas de contacto uma fração varia
vel de urânio é extraído, fração esta que não aumenta significativamente com maiores tempos de lixiviação.O fato de que a extra
ção é mais eficiente nas primeiras duas horas

não é rr.uito

sur-

preendente, uma vez que se pode esperar que inicialmente o urânio
concentrado nas fases intergranulares é dissolvido 5 ". A eficiên cia de extração de urânio aumenta consideravelmente com a concentração do ácido sulfürico da solução lixiviante - ver figuras...35, 36, 37 - .
Nas amostras de gnaisse mineralizado,o aumento do

rendimen-

to de extração de U é acompanhado por um aumento considerável

de

consumo de ácido, fato que não ocorre nas rochas feldspáticas,, con_
forme se verifica por um exame da figura 37. Pode-se

relacionar

este comportamento diferente com a composição química das

rochas

e a distribuição da radioatividade nas mesmas.
Ccmo os estudos microscópicos e autoradiográficos revelaram,
urânio nas rochas feldspáticas se distribui de forma essencialmen
te homogênea, numa motriz relativamente uni forme;uma vez
do o urânio

localizado nas fases intergranulares , a

libera
extração

do urânio restante se dovia realizar como processo homogêneo, com
consumo de ácido proporcional ã quantidade de urânio

liberado .

Para o gnaisse minera li zado,as-de os minerais do urânio

são

distribuídos irregularmente em matrizes diferentes,uma tal característica não parece provável. Pode-se

os;x.r;ir vjue

o urânio pre
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sente nas fases quimicaraente mais resistentes somente seja
berado após destruição total áa iiatriz, requerendo maior

liacidez

da solução lixiviante e acarretando um maior consumo de ácido.
Para comprovar esta hipótese relacionou-se o consumo de áci_
do sulfúrico de cada experiência de lixiviação realizada,com

o

rendimento de extração de urânio obtido ( ver figura 38 ) .
Como se pode verificar, o consumo de ácido para a rocha feldspática aumenta aproximai =>tnente linearmente com a fração de U

li-

berada.
Para c gnaisse nine1 ^ízado, observa-se um aumento significativo do consumo de ácido a partir de 60 - 70% de U lixiviado ,
mostrando que a extração do urânio residual é provavelmente rela
cionada com a destruição cie uma fase mineral mais resistente,
de maior basiciíade. As duas curvas cortam a ordenada no
de

sc

ton

40 Kg "-> '4 /

bui para a

^

e

minério. Este consumo, que não

e

valer
contri-

liberação de U ,é causado pela presença de carbona-

tos nas amostras ,e o seu valor c compatível com a concentração média de

"« 3% de carbonates nas rochas, conforme foi

experimentalmente

6

verificado

.

Ressalta-se, mais unia vez, que as experiências de lixivia çio relatadas neste trabalho serviram, principalmente, para a in
trodução de um método capaz de fornecer informações

adicionais

sobre a distribuição da radioatividade nas rochas estudadas.
Um estudo mais amplo e sistemático sobre a lixiviação de

urânio

nas rochas uraníferas de Espinharas, foi assunto de outro trabalho l°2realizado

no Departamento ãc Química da PUC-Rio .
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CONCLUSA

No presente trabalho foram apresentadas primeiras tentati vas de identificar os minerais radioativos nas rochas uraníferas
de Espinharas (PB).
Introduziu-se a técnica de autoradiogratia-a com emulsõesnucleares e aplicou-se c método na determinação da distribuiçãoda radioatividade e na localização dos minerais radioativos.
Os estudos com autoradiografia revelaram uma distribuição relati^
vãmente uniforme da radioatividade nas rochas feldspãticas e uma
distribuição heterogênea no gnaisse mineralizado,fato que foi a
tribuído ã extensiva alteração química das rochas feldspãticas (
albitização) , que não somente pode ter provocado uma redistribui^
ção do U e Th inicialmente presentes nas rochas,como também ter
introduzido novas quantidades destes elementos de uma forma homo_
gênea.
Uma vez localizadas, as inclusões radioativas foram analisa
das utilizando-se as técnicas de microscopia ótica,difratometria
de raios-X, PIXE e microscnda eletrônica.As inclusões se aprepen.
tavam sob luz transmitida como minerais semi-opacos a opacos, de
cor marrom-escura a preta, e sob luz refletida,de cor cinzenta ,
freqüentemente com estrutura zonada. Difratogramas de raios-X re
velaram picos fracos,de intensidade decrescente, correspondendo
a espaçamentos "d" iguais a 3,5 3 (200) e 4,71 A (011) respecti^
vãmente, semelhantes aos tabelados para cofinita e torogumita.
Microinclusões destes minerais foram extraídas e analisadas
pelo método de PIXE. Detectou-se a presença simultânea de ü e Th
nos minerais, além de uma série de outros elementos,como Fe, Ca,
Ti, Pb, Y, etc.Estes resultados foram confirmados por análises
com microsonda eletrônica, que comprovaram também a presença de
Si e Al nas inclusões radioativ- ; .Análises quali e semiquantitativas das inclusões radioativas do gnaisse mineralizado e rocha
feldspática revelaram que urânio o tório se distribuem de uma ma
neira diferente,aparentemente típica para cada rocha.
Entre outras observações, constatou-se que:
1. P.s ..ncluíjões radioativas são termicarnente instáveis
2. Urânio é distribuído do forma relativamente homogênea -
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nas inclusões radioativas
3. Tõrio mostra uma distribuição uniforme nas inclusões

de

rocha feldspática, e heterogênea no qnaisse mineralizado.
4. As concentrações de Si a Ca nas inclusões

são compatí -.

veis com teores encontrados em cofinita.
Embora somente um pequeno número de inclusões

radioativas

tenham sido analisadas, e por esta razão a representatividade

-

dos resultados não tenha sido satisfatoriamente comprovada,parece provável que o principal mineral carreador de U e Th nas

ro-

chas radioativas de Espinharas é um silicato,que se situa na série de miscibilidade cujos membros finais seriam:
Cofinita - uraninita e torianita - torogumita
Foram feitas algumas experiências de lixiviação ,com a in tenção de introduzir as técnicas analíticas e aplicá-las para ob
ter informações adicionais sobre a distribuição de urânio .nas ro
chás. Verificou-se que os dois tipos de rochas apresentam uin com
portamento diferente em relação ao consumo de ácido e ã quantias
de de urânio extraído; estes fatos foram correlacionados com

a

distribuição diferente da radioatividade e a natureza química

-

das rochas.
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Tabela 1: Algumas características das amostras
utilizadas neste trabalho.

Códiac

RFl
RF2
RF3
RF4

Intervalo de
profundidade

Teores de

[ml

U [ppm]

Th [ppm]

90 ,3 - 91,3
91,3 - 92,3

1934

115,3 -116,3

2491

122,3 -123,3

271
173
739

325
136
500
485
220

RF5
RF6

124,3 -125,3

GM1
GM2

97,3 - 98,3

130,3 -131,3

674

Classificação
da amostra

ROCHA
FELDSPATICA

151

98,3 - 99,3

683
637

157
147

GM3

99,3 -100,3

1311

259

GM4

100, 3 -101,3

1262

223

GM5

304,3 -105,3

736

274

GM6

105,3 -106,3

1294

299

GM7

106,3 -107,3

1240

210

GNAISSE
MIKERALIZADO
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Tabela 2: Elementos
minerais,

Brandiing
Atoin Jtetiu
VI
!
UJI
1
I<i
1
Rn
1
Kn
1
lli.A
!
linC ! 0.0004
KnC'1 O.SHKK!
IUF
I
Acl r
1
lt:
1
1{(!A:!
A<0.01
AcX
1
Ari
1
Ar A
1
AcC 1 0.99W»
AcC'1 0.0032
Th
1
'idTli
1
ThX
1
Tn
1
ThA
O.!)!)!)9
ThC } 0.337
T1>C'|
1

Z
92
!)2
m
BS
8(i
Si
S3
M
84
92
!l!
'.10
H!>
SS
SG
84
83
S4
ÍK)
1W
88
80
84
S3
8!

a-emissores presentes em
segundo Yagoda15

A
Xscc" 1
238 <M X I O " "
234 0.43 X 1 0 " "
230 2.55 X IO" 13
22(i 1.38X10""
222 2.10 X IO"6
218 3.7<J X 10~3
214 2.34 X H T '
2!4 4.01 X IO3
250 5.73 X 10"*
235 3.11 X IO"17
23! «.«6 X IO"13
227 4.20 X 10"7
227 1.03X10""
223 7.18 X 10~ 7
21!) 0.177
215 3.78 X 1 0 ;
2)1 5.3 X 1 0 " :
211 13!»
2 3 2 1.68 X I O " "
228 1.1o X 10"'
221 2.21 X 10~e
220 0.0127
210 4.38
212 6.4 X 10~*
212 2.3 X IO6

Mean
Rvigi-,
cm
T
15°
4.5! X 10»y 2.65
2.&S X 105y
3.'.'l
8.3 X 104y
3.01)°
ISiOy
3.20
3.825d
4.05
3.0óm
4.66
..
4.0
1.5 X I 0 ^ (
tó.ill
140d
3.84
7.07 X 106y 3.Ü
3.2 X 10'y
3.57 k
lR.ihl
4(K)
'
3.ôd
11.2.!
4.2V»
3.'.i2s
507
1.83 X lü"*s 6 . 4 0
2.115m
5.3G
0.005s
0.52
1.3<l X 10'°y 2 . 0 0 '
l.SOy
4.00
3.64.1
4.32
54.5s
' 5.00
0.158»
£.6-1
4.73
3X10"'»
8.57

Energy
ÍQ Mev
'
'
1
RpAlpha coil
4.20 0.00
4.67 0.09
4.59 0.08
4.79 0.0!)
5.48 0.10
G.00 0.11
5.48 0.10
7.68 0.15
5.30 0.10
4.52 0.05
n.OCi 0.10
0.00 0.10
5
0.1
5 72 0 . 1 0
fi.fnJ 0 . 1 2
7.37 0.34
0.61 0.13
7.44 0.14
4.1 0.07
5.42 0.10
5.(58 0.10
6.28 0.12
6.78 0.13
6.04 0.12
8.78 0.17
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Tabela 3: Classificação de alguns minerais radioa
ti vos em relação a jnedidas de T-2,5

Miaerul
Uraninil*
Brugge, ri uClcvcite
Pitchblende
Guinmite
Clarkeite

Curitc
Soddyitc
Vandenbrandilc

Thorisnite
Uranopliane
Torbcrniu?
Carriotite
Autut:ite
Betafiur
tiranoüioriti*
Ferrethorif-e
SamarskiU;
Kuxenite

Ideal Composiiion
UOj + var. Pl>
UOj + ThOi + var. Pb
UOi + nse CKrtiis

Ct>lcr
Biack
Black

U,0» + var. Pb

CaO-2UOr2Si(),r>H;(>

Black
Orange
Brown
Oranjse
Yellow
Dark cniii
Black
Yellow

CUO-2UÜJ-P;(>Í-8HS<)

('•n-eti

U0j-nH,0
Sodian gummite
2PbO-5UO,-4l!2O
12UO»-5SiOjl4H5n
CuOUO, 211jO
ThOi + var. Pb

Vanadat<: of V + K
Caü-2UOí-Pj()i-8Hj()
Multiple oxide t
Silicate of Th -f V
Kcrrian thorite
Multiple oxide
Multiple fixide

Priori »•

Multiple oxide=>»"""*<«

Pijlyrntv
Ki-rciiw)nit«>
KschyniU*
Momiziu*
Mimilite
AMunite
Koltn

Multiple oxii'.e
Multiple oxide
Multiple oxide
Jiare-eartli phosphate
Multiple oxide
Cerian epidote
Hydrocarlxjn

}JIat.k

e!iow
1'aie yrliww
Brown
Oriin^e
HeddiiOi brown
Dark brown
Brown
Bl.trk
Brown
Brown
Black
-Brown
B row n
Black
Black

Hardness
5-6
5-0
5--0
5-0
2-5
4
4-5
~_4
3-4

un-d

7V
215-160
170-1«0
J7fi
186-140
135

155
134
115
115

0

in-70

2-3

S7-50
Ü7-S2
4S-2!)
55-40
2!»
20-25
IS
21-15
24--1G
20-8
12
12
30
7-4
l.C
0.8-0.2
0.3

Sofi
•2

4-5
5

V2
5-f>
5~f>

5-0
.r>-0

5-C
5-6
5
5
5-C)

fc'oft

* Hntiffiv inilirate extreme values observed in fjHcirneii;i from two or more
Identities.
t Multiple oxides are compowd of Cb, Tn, and Ti v.-itli variable qimntkire;
r>f V(h, TliOj, rr.re earths, and ot.Iu-r metallic oxidi'S.
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Tabela 4: Análise semiquantitativa da inclusão
A-l

na amostra RF3

n.d. = não determinado
=
'

PCNTO
N9

I

LOCALIZAÇÃO
RELATIVA

B = Borda

não detectado

C = Centro

Taxa de contagem líquida R
Th

!

SÍ

Ca

1

C

251

6588

5 89

2

C

225

5453

3

B

299

4

B

5
6

Na

[imp/10 segj
U

Al

2516

219

655

3"
-

2665

202

71faO

547

2

2542

262

2 70

6879

538

8

1671

2 76

B

292

7546

432

2

1917

370

B

204

7571

n.d.

2304

29 3

256

6869

552

3

2269

270

8

0,9

0,1

[imp/10 seg]

n.d.

Concentração [%] em
relação à albíta
e/ou calcita

0,4
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Tabela 5: Análise semiquantitativa ca inclusão
A-2

na amostra RF3
- = não detectado

PONTO

LOCALIZAÇÃO

N9

RELATIVA

Taxa de cont a g e m líquida R
Th

1SÍ

|

Ca

|

Na

["imp/10 segj
U

Al

i

1

C

292

7926

524

-

2431

251

2

3

319

8544

510

-

2649

261

3

C

363

8843

483

1

2034

280

4

B

262

82 30

1739

-

2451

201

5

C

214

69.16

560

5

2530

250

6
7

B

180

6074

321

-

2260

242

B

199

36 9 3

408

-

2 374

30 8

8

C

444

8714

466

6

2063

243

284

79 9 3

626

1,5

2349

255

9,3

1

R [imp/1 0

segi

Concentração [%] em
relação ã albita
e/ou calcita

0,05

0,3
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Tabela 6: Análise somiquantitativa da inclusão
C-l

na amostra GM3
- = nãc detectado

PONTO

LOCALIZAÇÃO
RELATIVA

Th

-r

C

2

í

SÍ

Ca

Na

310

6 755

823

c

-

4704

3

B

329

4

B

201

5

B

272

6

B

: W9

R

Taxa de contagem líquida R ["imp/10 segj

[imp/10

seg]

Concentraç Z,c i_%! em
relação S albita e/
ou caleita

U

Al

4

3047

330

1360

8

2138

440

6857

9 26

18

2286

414

7133

106 5

16

25 8(5

464

8325

267

-

2122

582

41

4957

109 0

10

2987

368

1S2

6456

922

9,3

2527

433

7,5

1,5

0,3

•

C,6
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Tabela 7: Análise semiquantitativa da inclusão
D-l

na amostra GM3
- =

PONTO

LOCALIZAÇÃO

não detectado

Taxa de contagem líqviida R jimp/10 segj

N9

RELATIVA

Th

Si

1
2

C

46 70

B

143
200

3

B

4

C

R jimp/10 seq1
Concentração ' %j era
relação ã albita e/
ou calei ta

i

Ca

|

Na

U

Al

50? 7

1512
1417

11
4

3013
3108

348
392

123

4545

10S9

4

2984

445

-

4348

1745

10

3243

387

120

4648

1443

7,3

3086

39 3

5,4

2,3

0,3

0,5
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Tabela 8: Análise semiquantitativa da inclusão
D-2 na amostra GM3
- = não detectado
TONTO

Taxa de contagem liquida R [imp/10 segj

N9

LOCALIZAÇÃO
RELATIVA

1
2

B
C

20

3

C

-

4

c

13

5

B
E
B

134

Th

Si

Ca

—

6084
4792
5580
5430

1090
1619
1297
1323
1664
1458
1340
1162
1314
1830
1586

9

9

B
B

87
152
137

10

B

36

11

B

150

4973
5928
5632
5548
5457
4720
5913

87

5460

6
7
8

R [imp/10 segj
Concentração [%]em
relação ã albita
e/ou calcita

229

G,4

Na

8
4
2

U

Al

2947
2911
2983
3008

359

30 3
334

315
475
399
458

3

3039
2932
2894
2747
2838
3249
2992

1425

5

2958

372

2,3

0,2

5
1
3
6

4
7

397

344
283
426

0,5
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Tabela 9: Análise semiquantitativa de alguns elementos
era albita e calcita. As concentrações percen
tuais indicadas entre parênteses se referem
ã fórmula ideal destes minerais.

Taxa de contagem líquida média jimp/10 seg

A l b i t a (NaAlSi_0 o ) na amostra RF3
Al

Na

251 (8,8%)

7902

(10,3%)

Si

Ca

27451 (32%)

Calcita (CaC03) na amostra GM3
Na
92

Al

Si

Ca
25266 (40%)

Figura 1: Metodologia empregada para a identificação dos minerais
carreadores de U e Th
Objetivos previstos

Métodos aplicados

I

Caracterização mineralõgica
e petrogrãfica das amostras

Microscopia
ótica
,

—i

Localização da radioativida
de nas rochas

I
Análise química qua".itativa
i das inclusões radioativas

I

Autoradiografia com emulsões nucleares e inicrosco

r~

""

:

Analise por fluorescencia
de raios-X induzida
por
protons (PIXE)

I
Microanãlise semiquantitati_
va de inclusões minerais ra
dioativas

Microsonda eletrônica

i
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Figura 2: Inclusão com estrutura zonad;
Luz refletida,. 500 X

Figura 3: "Estrela" radioativa típica
250 y.
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Figura 4: Ação fotográfica das radiações a, 6 e y , segunde
Yagoda.Os círculos menores representam o alcance
relativo dos raios a .Os círculos maiores (A,B,C )
representam o alcance da radiação fc .0 alcance da
radiação y está representado apenas a partir dp
ponto D, mais distante .Neste modelo o poder de pa_
rada (Stopping power) da fonte é considerado como
sendo idêntico ao da emulsão.
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Fiqura 5: Famílias rndioativas naturais

1

b

Figura 6: a - Fragmentos polidos do U0,-,
embutidos em araldite
b - Autoradiografia correspondente,
tempo de exposição 20 dias
^3,2 X

Ü FC
Bihlioteca
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c

Figura 7: a,c - Seções polidas típicas utilizada»,amostras
GM4 (a) e GM5 (c) . A seta (a) indica um dos pequenas orifícios abortos na resina.
b,d - Autoradiografias correspondentes ; tempo
exposição 19 dias (b) o. 16 dias (d)
^ 2,7 X

cie
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»-

M -i •'••
. .. .

Figura 8: a - Lamina delgada típica, amostra RF3. A seta
indica uma ocorrência de limonita ( ou hidro-hematita).
b,c - Autoradiografias correspondentes.Tempo
exposição: 70 dias (b) e 19 dias (c) .
^ 1,4 X

de

v»ti*l

•\.

Figura 9: a - Fotografia de três inclusões radioativas na
amostra RF3 o a autoradiografia justaposta,indi_
cada pelas; setas pequenas. 35X , tempo de expo:;.içao 19 dias.
b - AmoliaçSo ( 500 X ) da extremidade da i n d u
são central indicada com a seta maior, em (a) .
Notar a ctssoci .ição de pirita ao icdor de toda a
inclusão; esta associação pode ser ver.i ficada tanbêm na figura ITJ .

%y
«W v

•r

Figura 10:
a
b
c

Autoradiografias típicas, '^ 2,7 X
Amostra RF1,tempo de exposição 16 dias
Amostra GM2,tempo do exposição 16 dias
Amostra GM3,tempo de exposição 6 4 dias,
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Figura 11: Autoradiografia de um aglomerado
típico de inclusões radioativas.
Tempo de exposição,19 dias. 100 X
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r

Figura 12: a - Minerais radica ti vor; no maisoG mineral^
zado, amostra GM3. Notar a coloração marrom,
produto da rnetainiti zação, ao redor da inclu são central (indicada pela seta) .
100 X , luz polarizada.
b - Autoradiografia correspondente.A inclusão
da direita apresenta fraca atividade.
Tempo de exposição, 19 dias.

D

Fiyura 13: a - Inclusão radioativa típica na
amostra RF3. Luz polarizada, 35 X
b - Autoradiografia correspondente,
tempo do exposição,19 dias.
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Figura 14: Aucoradiografia de uma inclusão radie
ativa.Notar o comprimento variável dos
a-traços produzidos na emulsao.
Tempo de exposição,19 dias. 6 30 X .
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\.

\

\

Figura

.\

b
15: a - Ocorrência típica de feldspatos na
amostra RF3. Luz polarizada, 300 X .
b - Disseminação de oi-traços associada
a feldspatos.Tempo do expor;ição, 19 dias.
500 X .
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&S^^K>:-*-r

Figura 16: Inclusões menores disseminadas na matriz
de feldspato.Inclusões semelhantes são tam
bem bastante numerosas na matriz de horn -*
blenda no gnaisse^mineralizado.Notar o halo de

ot-traços em torno da inclusão maior.

Tempo de exposição,19 dias. 250 X .

434

Figura 17: Distribuição da radioatividade no mineral
alterado do gnaisse mincralizado,possível,
mente um agregado de radiocoloides.
Tempo de exposição,19 dias. 250 X

Figura 18: Autoradiografia do uma inclusão radioativa típica.Pode-se notar o halo difuso
de a-traços possivelmente devido ã migração de radioelementos.
Tempo de exnosiçuo,19 dias. 250 X

35

Figura 19: a - Ocorrência do limonita (ou hidrchemati ta) na amostra RF'3. 100 X
1: - Autoradíografia correspondente.
Tempo ôe exposição, 19 dias. 35 X
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Figura 20: Grão radioativo típico.
Pode-se notar o halo de a-traços
produzido na emulsão.
Tempo de exposição,12 dias. 100 X
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Figura 21: Diagrama esquemático da câmara de irradiações
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Fie, ura 22: Espectros de raios-X obtidos pela técnica de PIXE, típicos
para inclusões radioativas do gnaisse mineralizado.
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Figura 23: Representação gráfica de espectros de raios-X obtidos com três
diferentes cristais analisadores,quartzo,KAP e mica.
Estes espectros são típicos para a maioria das inclusões radio
ativas da rocha feldspãtica e do gnaisse mineralizado.
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90

Figura 24: Districtção do n,Th,Ca,Si,Fe,Al,Na,S,na inclusão
A-l da amostra RF3. A primeira fotografia é a íma
gem do minerai and] jíjado, obtida por rctroespalhamento de elétrons ( Batíkscattercd eletions-BSr,. )
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F i g u r a 2 5 ; D i s t r i b u i ç ã o de U , T h , C a , S i , F c , A 1 , N a , S , n a i n c l u s ã o
A-2 da .imostrn RF.3.A p r i n u ' i i i i f o t o g r a f i a é a ima^lem do mineral .inal lH.\do,()bL id.; por rotroeflpa Lha-
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Figura 26: Distribuição de Ti na inclusão A-2
da amostra RF3.A imagem da superfí^
cie do mineral (BSE) está represen
tada na figura 25.
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Figura 27: Distribuição de U,Th,Ca,Si,Fe,Al,Na,S,na inclusão
radioativa A-l da amostra GM3. h primeira foto da
série corresponde ã ima<trm da superfície analis;,ir
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BSE

•

.'

1

•

Fe
Figura 28: Distribuição de U,Th,Ca,Si e Fe na ihc! são C-1
da amostra GM3 e a correspondente imagem da su perfície (BSE) .
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Figura 29: Distribuição de U,Th,Ca,Si,Fe,Al,Na.S, no mineral
radioativo do círculo P da amostra GM3. A primeira
foto da série refere-se ã inuujr<m da superfície do
minorai, obtidn por retroe.ijpa.lhnmento de elétrons.
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Figura 30: Distribuição de Ti e Pb

na inclusão

radioativa do círculo B da amostra GM3
( ver figura 29 )
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Figura 31: "Scanning" ao longo de uma linha, vertical
(line scanning) sobre a superfície do pon
to C-l da amostra GM3 (ver figura 28) mos_
trando a distribuição de Ca, U e Th .
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Figura 32:

Segmento de um difratograma típico de raios-X
obtido com tubo de Fe , para amostra represen
tativa (média) do gnaisse mineralizado.
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Figura 33: Variação da Transmitância com o comprimento de onda
para as formas coradas U-PAN e PAN livre.
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Figura 34: Curvas típicas de titulação espec.ro
fotometrica de urânio com EDTA e PAN
como indicador.
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função da concentração de H_S0 4 adicionado,para amostras
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Figura 38: Consumo de ácido em função da fração de
urânio lixiviado,em amostras médias da
rocha feldspática e gnaisse mineralizado.
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