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° Q
gonal de dimensões: ao= 9,076 A e c = 11,558 A; o de São Pau

- o o ~
Io apresenta as dimensões: ao = 8,999 À e co = 21,M81 A.

A determinação do grupo espacial não foi possível embo-

ra tenha-se tornado evidente que não se trata de uma cela R.

Pelo estudo de monocristal não se encontrou qualquer indicio

de uma rede monoclínica.

Algumas reflexões do espectro de pó não identificadas

do ponto de viste hexagonal, podem ser atribuídas à fase mono

clínica, presente em pequena quantidade em ambas as amostras.

Essas reflexões não estão presentes em difratograma da amostra

2216-M, tomado a 2009C. Esta amostra apresenta a 1309Cumarea

ção endotérmica fraca que pode ser atribuída â transformação

de fase. Tal reação não foi encontrada no mineral da amostra

1k07-M,embora as reflexões atribuídas â fase monoclínica te-

nham sido registradas em seu espectro.

7.7. PESQUISAS FUNDAMENTAIS E APLICADAS

7.7.1. DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO EM CARVÕES POR NEUTRONS

EPITÉRMICOS

Luis Fernando Bellido e Bartyra de C. Arezzo

Foi desenvolvida e sistematizada uma técnica experimen-

tal para a determinação de urânio e tõrio, em carvões minerais,

utilizando o método de análise por ativação com neutrons epi-

térmicos.

Irradiam-se num cilindro de cãdmio, amostras de carvão,

monitores de cobre para corrigir variações de fluxo de neu-

trons e amostras de carvão-padrão do NBS. As determinações de

urânio e tório são realizadas por medição das atividades

Np e v Pa, respectivamente, e formadas em reação (n,y) e
239 -

subseqüente decaimento 0 . A medição do Np e feita por con

tagem de raio Y de 106,U KeV usando-se um detector LEPSe a do
233

Pa por contagem do raio y de 311,8 KeV num detector Ge(Li).

Um analisador de 1096 canais e um computador PDP-11 completam

o equipamento básico de medida.
Na análise de dezessete amostras correspondentes a rtis-
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tintas camadas e alturas das Minas Charqueadas e Morungava,do

Estado do Rio Grande do Sul, obteve-se uma precisão de 3%,sen-

do que o limite de deteção da técnica é de 0,03ppm para o urâ

nio e de 0,015ppm para o tório. A tabela abaixo resume os re-

sultado? obtidos.

Tabela 7.7.1. Concentrações de Urânio e Tõrio em yg/g

Mina Charqueadas, I-2-B

Amostras Urânio

1-1 Topo 9,4 t 0,4

1-2 Meio 1 5,63 t 0,16

1-3 Meio 2-A 8,9 í 0,23

1-4 Meio 2-B 9,06 1 0,23

1-5 Meio 3 8,65 I 0,20

1-6 BCDE 13,35 t 0,32

Mina Morungava, Camada A 1

II-l Capa 19,3 1 0,8 13,86 t 0,32

II-2 Meio A 6,65 • 0,16 4,09 * 0,10

II-3 Meio B 6,77 1 0,16 4,13 t 0,14

II-4 Lapa A 18,8 t 0,5 3,23 ± 0,16

II-5 Lapa B 18,2 t 0,5 3,17 t 0,26

Mina Morungava, Camada A

III-l Base 3,32 t 0,09 3,88 t 0,17

III-2 Meio 4,48 í 0,19 5,26 t 0,18

III-3 Capa 5,57 t 0,17 8,0 1 0,4

Mina Morungava, Camada B

IV-1 Base 3,50 t 0,19 3,00 1 0,14

IV-2 Meio 2,66 í 0,13 6,1 t 0,3

IV-3 Topo 9,2 t 0,4 11,3 í 0,5

Padrões da NBS

SRM 1632 1,28 í 0,04 4,5 t 0,1
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7.7.2. ANALISE NÂO DESTRUTIVA DE TRAÇOS DE ELEMENTOS EM CAR-

VÃO POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS DE RESSONÂNCIA

Luis Fernando Bellido Bernedo e Bartyra de C. Arezzo

Técnicas não destrutivas,que permitem determinar simul-

taneamente vários elementos ("multielement analysis") a ní-

veis de traços, são de grande utilidade quando se analizam a-

mostras de matriz, como a do carvão.

0 carvão tem motivado várias pesquisas, para se estudar

os efeitos que são decorrentes de sua combustão e os conseqüen

tes danos no meio ambiente. Isto porque, o carvão é considera

do uma fonte de poluição ambiental devido aos constituintes

tóxicos inorgânicos.

A ativação com neutrons de ressonância ou epitérmicos

(ENAA) oferece vantagens sobre a ativação com neutrons térmi-

cos (INAA) porque como pode ser observado na tabela 7.7.2. a

maioria dos elementos de interesse possuem seções de choque de

ressonância(I) maiores do que as respectivas seções de choque

para neutrons térmicos (a0), favorecendo assim a determinação

simultânea de vários elementos.

A técnica ENAA consiste em ativar as amostras com nêu -

trons de ressonância e medir a atividade, dos radionuclídeos

formados, por espectrometria gama utilizando um detector GeíLü

de alta resolução e um analisador multicanal de pulso. As ir-

radiações se fazem em cilindros de cádmio, onde as amostras

vão acompanhadas de monitores de irradiação e padrões NBS.

No presente trabalho, continuação da tese de M.Sc.^\es_

ta técnica está sendo empregada para determinar elementos em

carvões minerais brasileiros, já que a análise dos espectros


