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Resumo

Utilizando a técnica do Efeito Môssbauer foram anali-

sadas cerca de 50 amostras de minérios de ferro do Brasil. Embo-

ra muitos minérios apresentem espectros complexos, foi possível

encontrar um número de amostras relativamente puras e bastante

representativas que entram como constituintes nos casos mais com-

plexos .

Encontraram-se importantes e, em alguns casos, drásti-

cas diferenças, entre espectros a temperatura ambiente e tempera-

tura de nitrogênio líquido. Estas diferenças são apresentadas e

em alguns casos explicadas. Um outro aspecto característico foi

a diferença nos espectros do Efeito Môssbauer, observada quando

se acha presente água de cristalização. Existe uma relação ínti-

ma deste fenômeno com o anterior. Ê apresentada também a metodo-

logia deste estudo.

Abstract

.57The Môssbauer Effect in Fe was used to study iron mi-

nerals in Brazil. More than 50 samples were analyzed in this pre-

liminary work. Although many minerals present complex spectra, it

was possible to find a number of samples with relatively pure na-

tural materials, which may be considered representative of the

simple compounds that enter as constituents in the more complex

cases.

Important and, in some cases, drastic differences were

found between spectra at room and liquid nitrogen temperatures.

These differences are reported and in some cases explained. Ano-

ther feature was the difference in the Mttssbauer Effect spectra,

observable when some crystallization water is present. This phe-

nomenon is correlated to the previous one.

The methodology of this study is also reported.



INTRODUÇÃO

~ 57

Em 1960, com a realização do Efeito Mfissbauer no Fe ,

constatou-se uma grande possibilidade de pesquisa em setores de

Física e Química. Porém, o primeiro trabalho sistemático, onde

muitos compostos de ferro foram analisados, data de 1962 . Ao

mesmo tempo também alguns minérios contendo ferro foram analisa-

is a 0*)\

dosv ', como complementação dos trabalhos químicos comumente

feitos em compostos sintéticos.

Um estudo sistemático de minérios de ferro, quanto é

do nosso conhecimento, nunca foi empreendido; ele é interessante

pelas seguintes razões:

a) Os compostos naturais são geralmente muito mais com-

plexos que os produtos de laboratório e, por isso, mais interes-

santes.

b) Complementando os parâmetros conhecidos, pode permi-

tir não só a determinação de outros novos mas recursos analíti-

cos e informativos tais como:

1) Os diferentes estados de Valencia do ferro nos mi-

nérios ;

2) Uma análise simultânea e não destrutiva de vários

compostos;

3) Uma fonte de informações sobre as condições físicas

em que se formaram os materiais (pressão, temperatu-

ra, campos magnéticos, e t c ) ;

4) Uma análise quantitativa do conteúdo de ferro, se

as medidas forem convenientemente padronizadas.

0 Brasil, com a imensa reserva de minérios, ,e de ferro

em particular, oferece uma possibilidade excepcional para este

estudo.

Neste relatório são apresentados apenas alguns resulta-
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dos preliminares mais representativos para o estudo sistemático.

Era de interesse encontrar minérios de ferro relativamente puros

e característicos que fornecessem espectros simples, os quais pu-

dessem depois auxiliar na interpretação de resultados mais com-

plexos .

No desenvolvimento do trabalho surgiram algumas difi-

culdades relativamente a problemas básicos, como de ligações quí-

micas e propriedades gerais do estado sólido; estes problemas fo-

ram enfrentados e em alguns casos resolvidos.



I - FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA

O Efeito Mfissbauer consiste na emissão e absorção res-

sonante de raios gama sem recuo. A diferença de energia das tran-

sições gama da fonte e do absorvente, a qual aparece devido a vá-

rias razões físicas, é compensada pelo Efeito Doppler; na prática

consegue-se uma absorção ressonante, deixando em repouso o absor-

vente e imprimindo uma velocidade conhecida ã fonte, ou vice-ver-

sa. Teoricamente, ê possível calcular esta variação de energia

pela fórmula:

AE = i- E

onde v é a velocidade da fonte em relação ao absorvente (mm/s)

c é a velocidade da luz

E ê a energia de transição do raio gama; no caso do átomo

57 - ~

de Fe esta energia e de 14,4 keV, correspondente a tran-

sição entre o primeiro estado excitado (3/2) e o estado

fundamental (1/2).

Utilizando este princípio, obtém-se curvas de absorção Mfissbauer

em função da velocidade relativa, as quais nos fornecem grande-

zas físicas, como:

1) fração sem recuo "f";

2) deslocamento isomérico SE;

3) interação hiperfina quadripolar;

4) Efeito Gol'danskii;

5) interação hiperfina magnética.

1) Fração sem recuo "f"

A fração sem recuo, ou a probabilidade do Efeito Mòss-

bauer f_, pode ser escrita, numa aproximação harmônica, sob a for-

ma
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f = exp { ^ I a2(p,m) cos 0 < £;T(p,m) > }

p,m

onde 9 = ângulo entre as direções da vibração do núcleo e da

emissão do raio gama.

<ÇT(p,m)> = média quadrãtica da amplitude de vibrações de um

oscilador, e

j ; |a(p,m)|2 = 1.

P'm 2 -> 2 2 2
A quantidade ^£ a (p,m)cos 8<Çr_, (p,m)> = <x >

onde <x > e a média quadrãtica da projeção da amplitude de vibra-

ções do núcleo absorvente na diração do movimento do raio gama;

portanto,

f = exp {-
<x

que é a expressão comumente utilizada para determinar a probabi-

lidade do Efeito Môssbauer.

2) Deslocamento isomérico

O núcleo interage eletrostaticamente com a carga eletrô-

nica que o cerca. Considerando o núcleo esfericamente carregado e

embebido na nuvem dos elétrons "s" a energia de interação pode ser

calculada classicamente. Uma variação na densidade dos elétrons

2+ 3+ •• ~

"s", por exemplo, Fe •*• Fe , alterará a interação Coulombiana.

0 resultado desta alteração é um deslocamento eletrostático nos

níveis nucleares, conhecido como deslocamento isomêrico.

A diferença entre a interação eletrostática de um nú-

cleo puntual hipotético e uma esfera carregada de raio R, ambas

com a densidade de carga uniforme "p", é dada por
*5 •m»*̂  T% O4TT Se

R



1.3 ~1
Z e êonde

Ze(3 r

-,— ê o potencial eletrostático para um núcleo puntual,

2
•=•) ê o potencial eletrostático para um núcleo de raio

r
R "* 2R"

finito R.

Resolvendo a integral e substituindo a densidade de

carga p por -e I V (o) | , obtéiu-se

AE = ^| Ze2|¥(o)|2R2

Como eu geral o raio nuclear ê diferente para o estado

excitado e o fundamental

AE e - AE f = '^ Ze2|>Mo)|2(R2 - R2)

Como no efeito Mossbauer o deslocamento isomérico tanto

ocorre na fonte como no absorvente, tem-se:

5E = - (AEe -

(R2 - R2)

Exprimindo (R^v_ ~ R^) em termos de -=•, que é a razão

entre os raios nucleares do estado fundamental e do estado exci-

tado, obtén-se:

6E - á S {|¥ (o)|2 - |'ff(o)|
2}

57Para o núcleo de Fe 5 7, ^§ = -0.001 2 3 )

Esta equação consiste basicamente de dois fatores: o

primeiro contém somente parâmetros nucleares e o segundo, parâme-

tros atômicos ou químicos, visto que ê afetado pelo estado de va-

lência do átomo.

0 efeito cie uma interação eletrostática desse tipo des-

loca os níveis nucleares sem levantar a degenerescência como pode

ser observado no espectro Mossbauer apresentado na Figura II.
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3) Interação hiperfina quadripolar

Na apresentação do deslocamento isomérico viu-se que a

interação eletrostãtica entre a carga nuclear e eletrônica provo-

ca uma variação na posição dos níveis. Para tanto foram feitas as

hipóteses da esfericidade do núcleo e da uniformidade de densida-

de de carga. Entretanto, se estas condições não forem considera-

das aparecem na expansão multipolar da interação eletrostãtica

termos da ordem superior. Estes termos não caslocam os níveis,

mas levantam em parte ou totalmente a degenerescência.

O segundo termo não nulo da interação eletrostãtica ê

o acoplamento quadripolar, que resulta interação do momento qua-

dripolar nuclear Q, com o gradiente do campo elétrico devido a

outras cargas da rede cristalina VÊ".

O íiamiltoniano de interação correspondente é H = Q.VE

onde Q.. = /px.x.dT ou

H = e2qQ { 3 I2 _
41(21-1) l z

cujos auto-valores são:

2 „
EQ = {3m* -

,2 1/2

32V
onde eq = — » ' sendo q o gradiente de campo elétrico
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n = o parâmetro de simetria

ify _ ?2y
8x2 3y.2. _ Vzz ~ Vyy

9"V 22
9z2

I = o número quântico do spin nuclear

rru. = o número quântico magnético

m-j. = I, 1-1, ... / -I

Q = o momento de quadripole estático.

Para o caso do Fe 5 7, por exemplo, o nível com I = ^ é

desdobrado em dois sub-níveis por um campo elétrico não homogêneo.

0 espectro de emissão de tal fonte consiste em duas componentes,

correspondentes às transições ±j-*±2e±2~*±2'A P r i m e i r a

transição é representada como uma transição "IT" com energia e^

e a outra (± i -> ± h) , como uma transição "0" com energia £ c, co-

mo pode ser observado na Figura III.

Figura III. Esquema de transições para uma interação qua-
dripolar e o correspondente espectro Mõssbauer
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4) Efeito Gol'danskii

Numa amostra policristalina as curvas de absorção Môss-

bauer de um desdobramento quadripolar em geral apresentam dois

picos de áreas iguais; entretanto, se a fração sem recuo f_ for a-

- — 2 ~

nisotropa, isto e, nos casos em que <x > depender da direção rela-

tiva do eixo principal de simetria, isto não ocorrerá mais. Neste

caso as intensidades correspondentes âs duas transições serão da-

das por:

1
2

1.
2

1
2

1 | (1 + cos2e) f(9)

( 1 + | sen2e) f(9)

24)
Este efeito foi descoberto por V.I.Gol'danskii

5) Interação hiperfina magnética

Os elétrons de um íon ou átomo têm um momento magnéti-

co elétrico que interage com o momento magnético nuclear. Este

momento magnético do núcleo origina um potencial magnético veto-

rial
(y,.. x r)

1
I

num ponto r em um sistema de coordenadas com o núcleo na origem.

Mo sistema de unidades mks

K =m

e em unidades cgs (emn) K pode ser igualado a 1. O Hamiltoniano

de interação com uma densidade de corrente eletrônica Je é

Hm =

Hm =

dr

(Uj x r)

(r x Je)
dt
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onde a integração é sobre todo o volume ocupado pelos elétrons.
(r x d )

A quantidade / r dr representa o campo magnético H(o) que
r

os elétrons produzem no núcleo. Porisso, na aproximação feita,

o Hamiltoniano de interação magnética torna-se

JVt li

0 spin I de um núcleo e o seu momento magnético ]Xj podem ser ex-

pressos um em. função do outro pela relação

ou em termos de magneton nuclear como

vx
 s n n í g

Substituindo este valor na equação do Hamiltoniano de interação

magnético, obtém-se a conhecida expressão

& m = " wj • "
cujos auto-valores são

E = -
m

nu
H

E = - qu H mTm y n I

onde I ê o spin nuclear no estado E, e

m é o número quântico magnético com 2 1 + 1

Valores nu = I, 1-1 ... , -I.

Consequentemente, existem 2 1 + 1 níveis de energia i-

gualmente espaçados. A diferença de energia entre dois sub-níveii

adjacentes ê g u H como pode ser observado na Figura V, correspon-

dente ao Fe



r 1.8

II

T

í-i) (+£)

• * *

3.
Z

z

4.
i

II
3

V "V
V
i

^—

1 Z
«

Í
>

Figura IV. Esquema de transições para uma interação magnética

e o correspondente espectro Mossbauer

No Efeito Mossbauer observam-se transições de raios ga-

ma entre dois níveis nucleares, que em geral apresentam desdobra-

mento magnético hiperfino. O raio gama emitido corresponde a uma

transição de um sub-nível magnético particular de estado nuclear

excitado para um sub-nívol do estado fundamental. O número de li-

nhas em espectros de emissão ou absorção será determinado pelo

número total de sub-níveis do estado fundamental (2I-+1) e do es-
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tado excitado (21 + 1), juntamente com as regras de seleção pa-

ra variações no número quântico magnético m. Para transições de

dipolo magnético

No núcleo de Fe57

Am = 0, ± 1

(If = -1/2, m = ± 1/2 e I = -3/2, m = ± 1/2,

± 3/2) são observadas somente seis das oito transições possíveis

para um dado campo magnético H.

A largura de linha r de um estado excitado de um nú-

cleo que possui um tempo de vida finito x , ê diferente de zero.

Porisso, a diferença nas energias de sub-níveis nucleares de ca-

ráter magnético AE aparecerá somente quando
m

u_H
> 2r_

Na presença de uma estrutura hiperfina magnética as in-

tensidades de transição entre sub-níveis podem ser calculadas em

termos de transição individual. Estas probabilidades são dadas pe-

lo quadrado dos coeficientes de Clebsch-Gordon (I, I_ m, m_ |

L nu -

.57Para Fe"", onde I1 = 3/2, I2 = 1/2, L = 1, as probabili-

dades correspondentes para as várias transições permitidas estão

resumidas na tabela V.

Tabela V

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Transições

-3/2 + -1/2

-1/2 -> -1/2

+1/2 •*• -1/2

-1/2 -> +1/2

+1/2 -*• +1/2

+ 3/2 -> +1/2

Am

-1

0

+1

-1

0

-ri

Probabilidades

3

2

1

1

2

3



Se um núcleo estiver num campo elétrico e num campo

magnético H, as posições dos sub-níveis da estrutura hiperfina

dependerão da razão entre as energias de interação magnética e

elétrica, da simetria do gradiente de campo elétrico, do ângulo

formado pelo eixo principal do tensor do gradiente de campo elé-

trico e pela direção do campo magnético H.

Se o tensor do gradiente de campo elétrico tiver sime-

tria axial e seu eixo for paralelo a H, a energia de interação

hiperfina elétrica e" magnética para I = 3/2 será:

|mT1+1/2
E m = - gUjjHnij. + (-1) eqQ/4

Se o eixo de simetria de um tensor axialmente simétri-

co do gradiente de campo elétrico formar um ângulo 8 ^ 0 com a

direção do campo magnético H, para I = 3/2, a energia d intera-

ção hiperfina elétrica e magnética será:

Em = "
3cos20-l

Em geral, ê bastante difícil determinar eqQ/4. Entre-

tanto, se a determinação experimental da posição das linhas de

absorção no espectro em relação ao seu centro de gravidade e con-

sequentemente suai separações forem suficientemente precisas, es-

ta quantidade em princípio pode ser obtida.

Existem vários mecanismos que explicam os campos magné-

ticos no núcleo- Porém, a contribuição mais importante provêm da

interação do contato de Fermi, que consiste no acoplamento dire-

to entre o núcleo e os elétrons "s". No núcleo aparecem diferen-

ças nas densidades de carga dos elétrons "st" (spin-up) e elétrons

"s*" (spin down) se a coroa eletrônica contiver uma camada magné-

tica parcialmente cheia, por exemplo, a camada 3d do átomo de fer-

ro. A interação entre a camada "d" polarizada e um elétron "s" é
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atrativa enquanto que entre a camada "d" e um elétron "s" é re-

pulsiva. As partes radiais das funções de onda dos elétrons "s"

serão diferentes, sendo uma impelida na direção do núcleo, ao

passo que a outra se afasta do núcleo. Consequentemente, a inte-

ração de contato de Fermi provoca um campo magnético local no

núcleo, o qual pode ser da ordem de algumas centenas de Kilooers-

ted. Este campo, combinado com os momentos nucleares origina o

desdobramento nuclear Zeeman, que no ferro, ã temperatura ambi-

ente , é da ordem de 50 vezes a largura de linha da transição ga-

ma de 14.4 keV.
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1. Metodologia

O trabalho foi executado segundo o organograma anexo

(Apêndice I). O Ministério de Minas e Energia, através de seu re-

presentante do Rio Grande do Sul, Dr. Gavronskii, ofereceu ao Ins-

tituto de Física sua coleção de minérios de ferro; cerca de 50 a-

mostras foram pulverizadas a 200 mesh com pilão eletro-mecânico.

Depois de estarem devidamente catalogadas e colocadas em embala-

gens padronizadas, prepararam-se os absorventes MOssbauer. Estes

foram feitos de plexiglãs e continham 100 mg de minério. A densi-

- 2

dade de ferro variava de 15 ate 25 mg/cm . Para homogeneizar e

aumentar o volume adicionamos certa quantidade de açúcar, o qual

apresenta pequena seção de choque ao raio gama de 14.4 keV. Depois

iniciamos a obtenção dos espectros Môssbauer. A identificação das

substâncias e os dados cristalogrãficos foram obtidos pela análise

de difração de raios X. O processo utilizado foi o do difratômetro

de Philips Electronic Instruments (Modelo 12206/7). Apesar de o

tubo ser de Cobre - K (X = 1.5418 8) foi possível evitar com es-

te equipamento a fluorescência que esta radiação provoca nos áto-

mos de ferro.

2. Aparelhagem

Os espectros Môssbauer foram obtidos através do arran-

jo experimental esquematizado na Figura V.
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AAr

0
z

Figura V

(1) Fonte de Co 5 7

(2) Absorvente

(3) Fotomultiplicadora

(4) Fonte de alta-tensão

(5) Prê-Amplificador

(6) Analisador Multi-Canal

(7) Sistema do "drive'

A fonte de radiação gama utilizada foi Co em matriz

de Cromo metálico, cuja intensidade é de cerca de 5 mC. 0 deslo-

camento isomérico <SE devido ã matriz de Cr é de +0.152 — em re-
s

lação a um absorvente de ferro metálico *. Entretanto, nos dados

apresentados neste trabalho foi descontado este valor.
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II.3 1
Co 5 7 decai para Fe 5 7 mediante captura de elétrons, segundo o es-

quema da Figura VI:

5"

3"
a»
1 "
z

n\i
%

í,
91%

*!«

/

keV

* Co 6 7

Z/ 210 d

/ A, o.6 MeV
f

L ~ 40'1 A

Figura VI. Decaimento do Co para Fe mediante captura

de elétron.

A modulação de energia do raio gama de 14,4 keV foi ob-

tida por um modulador de velocidade eletro-mecânico com acelera-

ção constante (Figura VII).

A/V

Figura VII. Sistema de modulador

de velocidade (drive)
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A detecção do espectro foi obtida através de um cinti-

lador de iodeto de sódio ativado (NaI-Te) de 0,8 mm (1/32") de es-

pessura, acoplado a fotornultiplicadora "Harshaw" de 10 estágios;

os pulsos produzidos foram analisados e registrados na memória do

Analisador Multi-Canal "Packard" de 400 canais. 0 movimento do mo-

dulador de velocidade era sincronizado com o avanço de endereço

dos canais do analisador. Todas as curvas Mossbauer foram feitas

com a mesma escala de velocidade correspondente a 0.06769 mm/s

por canal. A calibração de velocidade do espectrômetro foi deter-

minada utilizando-se absorvente de ferro enriquecido (99% de Fe ).

Sistematicamente era testada a estabilidade do equipamento. A re-

produtibilidade foi de 2.5/1000 (0.25%). Os resultados experimen-

tais foram analisados por um computador IBM 1130 e os espectros

ajustados pelo "least square fitting". Os parâmetros obtidos pelo

computador eram a largura ( D / a posição (P) e a área de absorção

de cada linha.

3. Resultados

Analisando as curvas Mossbauer sob o ponto de vista do

tipo de espectro, pode-se fa2er a seguinte divisão:

1) Compostos com uma linha não desdobrada;

2) Compostos com interação de quadripolo;

3) Compostos com interação magnética;

4) Compostos mistos com espectros complexos.

Entre os minerais examinados não foi encontrado nenhum

composto do tipo 1 ) . Entretanto, muitas amostras continham vários

tipos de minérios de ferro. Foram obtidos espectros com 2, 4, 6,

8, 12 e até com 18 linhas de absorção.
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III - ANÁLISE DOS RESULTADOS

2. Compostos com interação de quadripolo

2.1 P i r i t a s FeS,

O mineral pirita, Figura 2.1.1/ tem a estrutura

do Cloreto de Sódio, NaCl, porém com o centro de gravidade de dois

átomos de enxofre em lugar dos átomos de Cl. Cristaliza no sistema

cúbico e as dimensões da célula unitária são:

a^ = b = e = 5.40667 8.

0 grupo espacial ê

os
Três amostras de pi-

rita de procedência geológicas

diferentes foram analisadas na

temperatura ambiente e na tem-

peratura de nitrogênio líquido,

apresentando os seguintes para- Figura 2.1.1. Projeção da cêlu-

O

metros: Ia unitária da Pirita, FeS,

(o)

(b)

(c)

Temp.

Ambiente

Nttr. Liq.

Ambiente

Nitr. Liq.

Ambiente

Nitr. Liq.

J""1 (mm/s)

f|=0.59

f| =0.80

Pj = 0.40

r,a0.60
r,«0.38

f^O48

fe=O59

1^=0.36

ÍJfO.73
JTg-0.39

^«0.57

fE (mm/s)

+0.57*0.0 3
+0.53i0.0 3

+056+0.03

+051 + >03

+0.55+0.03

•O56+0.03

^ EQ6nm/s)

0.68 £0.03

0.64 + 0.03

0.62+0.03

0.57+0.03

0.59 + 0.03

0.60 ±0.0 3

tab. 2.I. a.

0s espectros compõem-se de duas linhas de absorção de-

vidas ao acoplamento guadripolar (Figura 2.1.2).

As larguras de linha (D são da mesma ordem de grande-

za que a linha obtida com um absorvente de aço inoxidável, indi-
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1
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Figura 2.1.2. Espectros Mflssbauer da Pirita FeS».

(a) Temperatura ambiente; (b) Tempe-

ratura á™. nitrogênio líquido.



III.3

cando que os átomos de ferro ocupam posições bem definidas no re-

tículo.

Os valores para os deslocamentos isoméricos (ÔE) não são

normais para Fe2+. Entretanto, estes valores, bem como as medidas

dos acoplamentos quadripolares (AEQ) , concordam com os encontrados

por outros pesquisadores, como se pode observar através da tabela

(1)

12)

(3)

+ 20°C

-7©°£

-I96°C

Ambionfo

Ambíoriíô

â E(mm/8)

•0.39 ±0.03

*0.4I t 0.03

* 0.40* 0.0 3

*0.4B*0.0 3

*a32í0.03

0.60 i 0.03

0.631 0.0 3

0.61 • 0.03

0.61 * OJ03

0.63 £0.03

Referência

[9]
[9]
fe]

[26]
[27]

fob. 2.I.b

2.2 Sulfato de ferro tetra-hidratado FeSO4»4H2Q

O mineral 'FeSO.-AKyO raramente é encontrado na nature-

za por ser muito higroscópico. Pelo processo de difração do raios

X observou-se que o sulfato de ferro tetra-hidratado cristaliza

no sistema monoclínico e que as dimensões da célula unitária são:

aQ = 5.979 S

b =13.648 âo

c = 7.977 So

a = 90° ^6'

0 grupo espacial correspondente e C2k(14) - P21/c.
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Os espectros Môssbauer obtidos na temperatura ambiente

e na de nitrogênio líquido apresentam duas linhas de absorção tí-

picas devido a uma interação quadripolar (Figura 2.2.1).

Na tabela 2.2.1 encontram-se resumidos os resultados

extraídos destes espectros:

Tabela 2.2.1

Temp.

Ambiente

Nitr.Liq.

ri = 0

ri = 0

r(mm/s)

.36 i r2

.60 i r2

i

= 0

= 0

.35

.59

ôE(mm/s)

+1.54 ± 0.15

+1.51 ± 0.15

3.

3.

AEQ(mm/s)

24 ± 0.10

39 ± 0.10

Analisando os valores desta tabela, obtemos as seguintes observa-

ções: :

19. Entre a temperatura ambiente e a do nitrogênio líquido ne-

nhuma variação apreciável é constatada, nem no deslocamen-

to isomérico <$E nem no acoplamento quadripolar AEO.

29. Embora se trate de um íon Fe ', cuja configuração eletrô-

6 -
nica e 3d , e raro encontrar-se um valor tao alto para o

deslocamento isomérico ôE.

39. 0 valor do acoplamento quadripolar ê excepcionalmente

grande e raras vezes encontrado em resultados experimen-

tais, embora não seja o maior nem o único, como se pode

ver na tabela 2.2.2.

^
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240 s IO3

220810s

140 «IÓ5

130* 103

mm/»

- 4 -2 • 4 • 6

MIWÍÜ

Figura 2.2.1. Espectros Mflssbauer de FeSO4«4H_O.

(a) Temperatura ambiente, (b) Tempe-

ratura de nitrogênio líquido.
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FeS04

F0SO4 IHsO

F«S04 -7H2O

Temp.

Ambiente

Ambiente

- IO9°C

~ 26°C

• E5°C

• 58°C

* 7O°C

S Eímm/s)
41.4

+ U

•1.43 rO.OI

HS@ tO.OI

* 1.34 t O.OI

+ 1.32*0.01

*l.32 tO.OI

ÀEçtam/s) (P^ferencia

1.4

1.3

3.43 £ 0.03

3.31 i 0.03

3.18 £0.03

3.09 £0.03

3.05 £0.03

[28]
[29]

[•]

tab. 2.2.2

Na tabela 2.2.2 encontramos o sulfato de ferro hepta-

mono", e o não hidratado. Não é do nosso conhecimento que o sul-

fato de ferro tetra-hidratado FeSO..4H2O tenha sido analisado

pela técnica Mftssbauer.

Utilizando-se o processo da termo-balança para estudar

a perda de peso em função da temperatura constatou-se que atê

260°C houve uma perda de 40% de peso, como pode ser observado na

Figura 2.2.2. Com parte dos 60% restantes foi obtido um outro es-

pectro Mõssbauer de duas linhas de absorção representado na Figu-

ra 2.2.3. Os parâmetros extraídos e resumidos na tabela 2.2.3

são:

Temp.

Ambiente

f""1 (mm/s)
P,«0.38 jr'geO.S?

cTEímm/s)

+ Q55 10.03

A EQ(mm/s)

1.49 t O.i5

tab. 2.2.3
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510

4 6 0

o

a>

8

•

-

-4
1

-2

If
• i

0

1
•2

1 . ,
•4 mm/»

Figura 2.2.2. Espectro Mõssbauer ã temperatura ambiente

correspondente ao FeSO4-H_O desidratado.

0 sulfato de ferro (FeSO4) cristaliza no sistema

ortorrômbico, cuja célula unitária tetra-molecular apresenta

as seguinLes dimensões:

aQ = 5.255 8

b Q = 7.975 8

cQ = 6.59

O grupo espacial correspondente é vr'̂ (63) - C me m.
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200.

400.

600

800

temperatura (°C) 100 150 200 250 ZOO

fia.2.2.3

Figura 2.2.3. Perda de peso em função da temperatura do

•H-0 obtida na termobalança.
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3. Compostos com interação magnética

3.1 C a l c o p i r i t a

CuFeS-,

Calcopirita, CuFeS2 ê um mineral semicondutor do tipo

ZnS e foi intensamente estudado sob o ponto de vista das proprie-

dades elétricas e magnéticas.

A amostra aqui estudada foi analisada pelo processo de

difração de raios X, que revelou tratar-se de um mineral crista-

lizado no sistema tetragonal, cuja célula unitária tem as seguin-

tes dimensões:

aQ = 5.24 8

b = 5.24 S

c =10.30

- ,,12.O grupo espacial correspondente a calcopirita é V, (122) - I42d.

Os espectros Müssbauer apresentam seis linhas de absor-

ção típicas devido ao campo magnético interno, como pode ser ob-

seryado na Figura 3.1. Os parâmetros extraídos destes espectros

estão resumidos na tabela 3.1.a:

Temp.

Ambiente

Nltr. Llq.

(fElmm/s)

+ 0.35

+ 0.33

AEgdnm/s)

0.01 +0.001

aoot 0.001

Hef (kOe)

352 i 4

369 + 4
tab. 3.I.0

Os resultados experimentais relativos S Calcopirita

CuFeS2 encontrados por outros pesquisadores são:

^
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1

(480» IO3)

1470x103)

(24Sil03)

(245 sIC?)

1235x10*1

t

-6
•

-4

t
a I •

-2 0

4

• 2

•
• •

«4
«

• •

• 6

Figura 3.1. Espectros MOssbauer da Calcopirita CuFeS,.

(a) Temperatura ambiente, (b) Temperatura

de nitrogênio liquido.

i
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(1 )

(2)

(3 )

Temp.

Ambiente

Nltr. Liq.

300 °K

80°K

300°K

373°K

448°K

/Ednm/s)

•0.32

•0.40

+ 0.26

•026

•Q26

AEQ(mm/s)

0.60

0.65

as
0.5

0.4

Hef(k0e)

0

0

356*5

368Í5

325 ±10

312 ±10

290 ±10

ReferSncia

[•]

W

[•]

tab. 3.1b

C.L.Herzenberg obteve um espectro de 8 linhas de absor-

ção. Comparando estas duas tabelas observa-se que os resultados

apresentados na tabela 3.1.a diferem dos reportados nas referên-

cias (5) e (6), nos seguintes aspectos:

19. Tanto na temperatura ambiente como na de nitrogênio líqui-

do observamos espectros de seis linhas de absorção devido

ao campo magnético, enquanto os autores da referência (5),

mesmo a 78 K nao observaram nenhuma ordem magnética em

CuFeS».

29. 0 campo magnético efetivo, o acoplamento quadripolar e o

deslocamento isomérico encontrados â temperatura ambiente

nas nossas experiências são:

Hef = 352 K0

AEQ 0.01 mm/s

õE = 0.35 mm/s

Os parâmetros, segundo D.Ray et ai (referência (6)) são:

H - = 324 KO
'ef

=0.5 mm/s

ôE = +0.26 mm/s

J



III.12

39. No nosso caso, os espectros Mflssbauer não contém as duas

linhas centrais de absorção as quais podem ser distingui-

das no espectro apresentado por C.L.Herzenberg. Aliás, es-

tas linhas centrais não correspondem ã Calcopirita e sim

ã Pirita FeS» como se verá quando fõr abordado o problema

dos espectros compostos.

Entretanto, os nossos dados experimentais concordam

pefeitamente com os apresentados na referência (4).



III.13

I
I
I

I

3.2 H e m a t i t a s

a-Fe-O,

O comportamento magnético pouco comum da hematita,

ct-Fe^O,, foi a causa dos estudos feitos sobre esta substância

antiferromagnética.

A estrutura cristalina da hematita é do tipo Corundum

(A12O3) e pertence ao sistema hexagonal-romboedral. Seu grupo es-

pacial (space group) é D3d(167) - R3c e os parâmetros da célula

unitária são:

o

o

o

= 5.

= c

= 13

= 55

0345

0345

.749

° 17

8
8
8

i
a =

A distância entre os seis átomos de Oxigênio que cer-

cam cada átomo de ferro é:

Fe - 0 = 1.91 a 2.06 8

A difração de neutrons ã temperatura ambiente e a 4.2°K

não mostrou variação apreciável nos parâmetros com a variação da

temperatura.

Depois de analisadas pelo processo de difração de raios

X, quinze amostras de procedência geológicas as mais diversas fo-

ram analisadas pela técnica Mõssbauer. Todas elas apresentaram

seis linhas de absorção típicas de interação magnética (Figura

3.2.1). Os resultados extraídos dos espectros, obtidos ã tempera-

tura ambiente, encontram-se resumidos na Tabela 3.2.1.
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(a )
(b )

(c )
(d )

( e )
(f )

( g )
( h )
(1 )
(j )
(k )

(1 )
(m)
(n )

( o )

i*E (mm/i)
•0.61 • 0.03
•0.59 í 0.0 3
•0.60 • 0.0 3
• 0.59 * 0.03
• 0.55 • Q03
• a57 4 0.0 3
• 0.55 i 0.03

• 0.58 t 0.0 3
• 0.57 • 0.03
•0.58 • 0.0 3
•Q58 2 0.03

• <X5 8 2 0.0 3
•0.58 • Q0 3
•0.58 • 0.0 3
• Q 6 0 i 0.03

Z\ EQdnm/s)
0.1 5 • 0.004
Q2I ±0.004

0.1 7 4Q004
0.1 910.004
Ql 9 10.004
0.1 6 iO.004
0161Q004

QI82Q004
Q202Q004
0.29ia004
QI 8£0.004

0.1810.004
Ql 810.004

0.1 8 • 0.00 4
0.1 810.004

Hef (kOe)
508 • 6
51 Oi 6
512 1 6

51 22 6

5 l 2 i 6

51 31 6

51 32 6

515 1 6

51 51 6
5 l 5 i 6

51 52 6

515 t 6
5 1 6 1 6

51 6 2 6

51 7 1 6

tab. 3.2.1

Tabela 3.2.1. Deslocamento isomêrico, desdobramento quadri-

polar e campo magnético efetivo das 15 hema-

titas analisadas ã temperatura ambiente.

Baixando-se a temperatura até a de nitrogênio liquido

observa-se um nítido aumento do campo magnético efetivo e do a-

coplamento quadripolar, enquanto que os valores dos deslocamentos

isoméricos diminuem como se pode ver pela tabela 3.2.2.

A variação do campo magnético das 15 heroatitas é obser-

vada com nitidez nos espectros Mossbauer.
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( 0

( b

(cl
( d )

(e
(f 1
( g )

(h ]
(1

1

(j )
(k )

(1 )
( m )

( n )

( o )

<TE (mm/s)

+ 0.28 t 0.02

•0.32 ± 0 0 2
+ Q27 t 0.02

+ Q46 t Q03
+ Q26 í 0. 02
••0.31 t0.02

•Q 28 t 0.0 2

•Q27 t 0 0 2

•025 tO. 02

•Q27 í Q02

+ 0.53 i 0.03

tO.28 10.02

A EQ (mrn/s)

0.28 iO.02

0.32 t 002
038 £0.02

ooo *ao2
0.42 10.0 3
0.35 +0.0 2

Q3 6 í 00 2

0.37 10.02

0.42 10.03

0.42 ±0.03

0.40 i 0.0 3

Q4I ± 0 0 3

Hef(kOe)

543 t 6
534 i 6
539 i 6

5 3 5 + 6
53 8 * 6

53 9 i 6

541 16

539 t 6

540 t 6
538 i 6

539 -• 6

541 s 6

Tabela 3.2.2.

tab. 3.2.2

Deslocamento isomérico, desdobramento guadripo-

lar e campo magnético efetivo de 12 das 15 amos-

tras de hematita analisadas ã temperatura de ni-

trogênio líquido.

Os diagramas dos níveis de energia para Fe correspon-

dentes ã amostra (c) apresentam os níveis para os dois casos do

campo magnético, sendo ou perpendicular (Figura 3.2.2) ou parale-

lo (Figura 3.2.3) ao gradiente de campo elétrico.

1
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1

6;

r«

(><2><2>@<í>«&

Figura 3.2.3. Desdobramento hiperfino do nível

I = 3/2 para V paralelo a H.

Os valores para os campos magnéticos internos Hef, dos

acoplamentos quadripolares (AfcQ), e deslocamentos isoméricos ob-

tidos nas nossas 15 amostras de hematita estão quase todos de a-

cordo com os dados obtidos por outros investigadores e bastante

concordes entre si, alguns destes dados acham-se resumidos na Ta-

bela 3.2.3.

i
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Figura 3.2.3. Desdobramento hiperfino do

nível I = 3/2 para V _ per-

pendicular a H.
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Na temperatura de nitrogênio líquido a diferença de e-

nergia entre as linhas 1 e 2 ê menor que entre as linhas 5 e 6.

0 contrário é observado acima da transição Morin, isto é, ã tem-

peratura ambiente a diferença de energia entre as linhas 1 e 2 é

maior que a diferença entre as linhas 5 e 6. O campo magnético H

é perpendicular ao eixo "c" na temperatura ambiente (acima da

transição Morin) e paralelo I temperatura de nitrogênio lícruido.

Este fato está de acordo com os dados de difração de neutrons a-

presentados por C.G.Shull et ai (Phys. Rev. 83_, 333 (1951)).
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Tabela 3.2.3 III.19

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6 )

(7)

(8)

Temp.

300*»K

Ambienta

Ambiente

Ambiente

295 °K

80°K

300°K

I2O°K

296°K

83°K

296°K

80°K

IO°K

/Etmrn/s)

•0.50

+ 0.49

•0.39

+ 0.47

+ 0.45

+ 0.52

+ 039

•0.39

+ 0.38

•0.2 8

•0.38

AEgdnm/s)

0.1

0.12

0.09

0.12

0.10

0.21

0.44

H6f(k0e)

505

507

514

515

515

540

515

542

518

542

503

527

531

Referencie

[30]

[26]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[38]

Os únicos valores destoantes nos deslocamentos isoméri-

cos 6E e acoplamentos quadripolares AE referem-se a amostra (d)

ã temperatura de nitrogênio líquido. A grande variação nos valo-

res dos campos magnéticos observada em ambas as tabelas, e não

explicáveis pelos erros experimentais, podem ter por origem:

1) 0 tamanho da granulação;

2) Impurezas isomorfas com o Fe.

0 que se observa com a diminuição do tamanho da granu-

lação ê que a temperatura Morin baixa e a rede cristalina se ex-

pande tanto na direção do eixo "a" como na do eixo "c". Com esta

dilatação da rede o campo magnético dipolar varia (jour. Phys.

Soe. Japan, 2±, 23 (1968). Este fenômeno não é exclusivo da hema-

tita a-Fe-O- e serã rediscutido com maiores detalhes na análi-

V
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se das Goetitãs a-FeOOH.

Impurezas isomorfas com íon de Fe diminuem o acoplamen-

to entre os dipolos magnéticos e consequentemente o campo inter-

no (Efeito da diluição).

Este efeito é uma função da concentração das impurezas,

das propriedades magnéticas do íon que substitui o Fe, e da tem-

peratura. Ã baixa temperatura os valores do campo magnético efe-

tivo tendem todos para o valor máximo (H _ -»• mãx. , quando T -* 0)

característico do íon Fe



I I I . 2 1

3.3 G o e t i t a s

a-FeOOH

Vários autores utilizaram o efeito Mõssbauer para estu-

dar a estrutura hiperfina da linha 14.4 keV do Fe em a- e y-

FeOOH. Estes oxi-hidróxidos de ferro pertencem aos compostos me-

tálicos trivalentes do tipo MOOH, onde M pode representar Fe, Al,

Mn ou terras raras. As formas dos compostos de ferro a- e y-

FeOOH são conhecidas em cristalografia como Goetita (et - FeOOH)

e lepidocrocita (y - FeOOH). Todas as amostras analisadas por

estes autores foram sintetizadas em laboratório.

As quatro amostras analisadas em nosso laboratório são

todas de procedência mineral. A estrutura cristalina destes qua-

tro compostos foi determinada pelo processo de difração de raios

X, revelando serem todas elas Goetita (a - FeOOH). Esta substân-

cia cristaliza no sistema orto-rômbico e as dimensões da célula

unitária são:

aQ = 4.64 8

bQ = 10.0 8

cQ = 3.03

16A Goetita (a - FeOOH) pertence ao grupo espacial Pbnm(62)-Vh

A determinação dos espectros Mõssbauer revelaram um

comportamento bastante estranho das quatro Goetitas (Figura ...

3.3.1). Ã temperatura ambiente somente na amostra (a) foi possí-

vel determinar todos os parâmetros Môssbauer:

Hef = 3 5 0 (KOe)

AEQ =0.33 (mm/s)

ÔE = +0.58 (mm/s)

Convém notar que nesta amostra as transições mais intensas não

foram a Ia. e a 6a., como era de esperar, mas a 2a. e a 5a. (Am=0),

Figura 3.3.1.



Figura 3.3.1. Espectros Mõssbauer de 4 amostras de goetitas a-FeOOH
analisados ã temperatura ambiente mas com graus de
cristalização diferentes.
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"1

Figura 3.3.2. Espectros Mossbauer das 4 amostras de goetitas a-FeOOH
analisadas a temperatura de nitrogênio líquido
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Na amostra (b), devido ã forma do espectro/ não foi

possível determinar nem o campo magnético efetivo H -, nem o aco-

plamento quadripolar AE_, bem como o deslocamento isomêrico <5E.

Nas amostras (c) e (d) somente foi possível determinar o acopla-

mento quadripolar AE_ e o deslocamento isomêrico 6E cujos valores

se encontram na tabela 3.3.1.

(o)

(b)

(o)

(d)

Te inp.

Ambienta

Amb^anfe

Ambiento

Ambient a

<TE(nr»m/s)

•0.58 +0.03

•0.54 í0 .03

+ Q56 +0.03

A Eglmm/s)

0.33 + 0.02

0.54 • 0.03

0.5! i 0.03

Hef(k0e)

350 + 4

tab. 3.3.I

Na temperatura de nitrogênio líquido todas as quatro amostras a-

presentaram um espectro típico de seis linhas, Figura 3.3.2. A

partir destes espectros foi possível determinar todos os parâme-

tros Mftssbauer resumidos na tabela 3.3.2.

(a)

(b)

(e)

(d)

Temp.

Nitr. Liq.

Nitr. Liq.

Nltr. Liq

Nitr. Liq.

<5"E (mm/s)

•0.61 +0.03

+0.60 i 0.03

•0.59+0.03

+ 0.551 0X>3

A EQ(mm/s)

0221002

Q25 +0.0 2

0.23 +00 2

o.24+ao 2

Hef(k0e)

488±5

482 + 5

479t5

485 + 5
tab. 3.3.2

Analisando as tabelas 3.3.1 e 3.3.2 e as Figuras

3.3.1 e 3.3.2 observam-se duas coisas:

Ia. Uma variação drástica do campo magnético efetivo
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300*103
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133110s

• •• * . • • •

i . i . i • . I t I l i t .

-» -8 -6. -4 .-27 / Í
• 8 «K>

Figura 3.3.3. Espectros MOssbauer da amostra (a) de

Goetita a-FeOOH ã temperatura ambien-

te e ã de nitrogênio líquido.



III.26

em função da temperatura.

2a. Uma variação espetacular na forma dos espectros

Müssbauer das quatro Goetitas de procedências geo-

lógicas diferentes/ S temperatura ambiente.

Resultados semelhantes também foram obtidos por outros

pesquisadores como pode ser observado na tabela 3.3.3.

"1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Temp.

295°K

77°K

3 00°K

1 IO°K

295°K

2 95°K

77°K

77 °K

Ambiente

5 E (mm/s)

*0.53iC0^

•0.7810.06

•<X55±0.l

•0.7 101

0.5

AEQ(mm/sí

0 í 0-1

Q36

0 2 4 10J05

Hef(kOe)

364 í 37

515 t 43

36011 5

520 11 5

381 (#)

0 (*«*

501 (*)

489

342 + 7

Referencio

[36]

[37]

[3 8]

[39]
tab. 3.3.3

200 A)

A variação drástica do campo magnético interno entre a

temperatura ambiente e a de nitrogênio líquido foi de 40% na a-

mostra (a) ; revela a presença de relaxação de spin e a forma ̂ las

linhas de absorção lorentziana deformada na temperatura ambiente

confirma este fato. Baixando a temperatura da mesma amostra (a)

até a de Hélio líquido encontrou-se para o campo magnético efeti-

vo o valor de 503 ± 2 KOe. Este trabalho foi realizado na Bell

Telephone Laboratories por R.Cohen e M.Eibschütz e os resultados
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gentilmente enviados para nós/ pois até o presente momento a tem-

peratura mais baixa que podemos conseguir em nosso laboratório é

a de nitrogênio líquido (± 100°K).

Explicamos a variação apreciável na forma do espectro

Môssbauer na temperatura ambiente das quatro Goetitas de proce-

dências geológicas diferentes, Figura 3.3.3, como devida ao grau

de cristalização diferente das referidas amostras.

Vários autores analisaram teoricamente este problema,

apresentando modelos para explicar a variação da forma do espec-

tro Mttssbauer em função do tamanho da cristalização. Segundo Kün-

dig et ai. , por exemplo, num conjunto de partículas, cada uma

com volume "v", existe uma probabilidade finita de que o vetor

de magnetização mude espontaneamente sua direção. Esta probabili-

dade é proporcional a exp (-2Kv/kT) (onde K ê uma constante de a-

nisotropia). 0 tempo de relaxação T , que indica quão rapidamen-

te esta transição ocorre, pode ser escrito como sendo

T Q = (1/av) exp(2KvAT)

onde "a" é um fator geométrico e "v" a freqüência de Larmor.

Em medidas de propriedades magnéticas de partícula de

um único domínio, o que ê observado depende da razão entre o tem-

po da medida " t o b s " e o tempo de relaxação "T ". Para T . <<T ,

as partículas apresentarão um comportamento ferromagnético. ^aso

contrário, isto é, para xOKS
>>T

O » a s partículas serão superpara-

magnéticas.

Anteriormente, quando analisamos as hematitas, obser-

vou-se que o tamanho das partículas influiram na forma do espec-

tro e no campo hiperfino. O caráter superparainagnético de

ot-FeOOH ja aparece em partículas relativamente grandes (500 2) .

Isto contrasta com a-Fe-O, onde observou-se tal comportamento

quando o tamanho das partículas era de carca de 100 8, de acordo

" I
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40)

com as observações feitas por Nakamura et ai. e mais recente-

mente por Kündig et ai. . Um estudo mais detalhado sobre a re-

lação entre o tamanho dos grãos das Goetitas e o campo hiperfino

poderia ser muito útil para a Geologia.

Posteriormente, as três primeiras amostras de Goetitas

ot-FeOOH ((a), (b) , (c)) foram desidratadas. Utilizou-se para is-

so uma termo-balança que acusou, para a amostra (a), uma perda

de 11% até 300°C (Figura 3.3.4).

Os espectros de difração de raios X c'.as três Goetitas

desidratadas coincidem pico a pico com o espectro da hematita

a-Fe-O,. Duas conclusões obtemos a partir desta observação:

19. Os três compostos oxi-hidróxidos de ferro eram re-

almente oi-FeOOH e não y~ o u <$-FeOOH.

29. Até 300°C houve completo re-arranjo da rede crista-

lina com as seguintes alterações:

a) Sistema Cristalográfico

De orto-rômbico para hexagonal-rombohedral;

b) Grupo espacial

De Pbnm - (Vh16) para D ^ - (Rlçr)

c) Célula unitária

De aQ = 4.64 8 para 5.0345 8

De b = 10.0 8 para 5.0345 8

De c = 3.03 8 para 13.749 8o
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100

150

ZOO

300

150

Figura 3.3.4. Perda de peso em função da temperatura da goe-

tita a-FeOOH (amostra (a)), obtida na termoba-

lança.

Os espectros Mossbauer ã temperatura ambiente das três

primeiras Goetitas desidratadas ((a), (b), (c)) apresentam seis

linhas de absorção bem definidas (lorentzianas puras) possibili-

tando os parâmetros Mossbauer cujos valores são:

( 0 )

(b)

(c)

Temp.

Ambiente

Ambiente

Ambiente

<TE(mm£)

•0.37+0-03

+0.38 £0.03

t0.59+0.03

AEQ(mm/s)

0-20 ±0.02

0.20 í 0.0 2

0.20 í 0.02

Hef(k0e)

500 + 5

493 ±5

491 +5
to h 3.3.4

j
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4. Compostos mistos com espectros complexos

Na análise dos resultados até agora feita, vimos espec-

tros Mossbauer com duas linhas de absorção produzidas por intera-

ção quadripolar e espectros Mõssbauer com seis linhas de absorção

que têm por origem uma interação magnética. Entretanto, no estudo

sistemático de minérios de ferro apareceram espectros Mossbauer

bem mais complexos correspondentes a compostos mistos. Por e-

xemplo, apareceram espectros com quatro, oito, doze e até com de-

zoito linhas de absorção. Evidentemente, um espectro com quatro

linhas corresponde a um composto de duas substâncias, ambas com

interação quadripolar. Um espectro com oito linhas corresponde a

um composto de duas substâncias, uma com interação quadripolar e

outra com interação magnética. Um composto com doze linhas corres-

ponde ou a um composto de duas substâncias, ambas com interação

magnética, ou a um composto com átomos de ferro em duas posições

não equivalentes. E, finalmente, um espectro com dezoito linhas

corresponde a um composto de três substâncias com interação mag-

nética.

4.1 Espectros Mossbauer com 4_ linhas de absorção

Um exemplo típico de um espectro com quatro linhas de

absorção correspondentes a uma amostra de duas substâncias, am-

bas com interação quadripolar são as augitas.

4.1.1 A u g i t a s

Augitas ou piroxenos são minerais que em sua maioria

podem ser interpretados como sendo meta-silicatos bi- e trivalen-

tes. A análise de difração de raios X revelou que a amostra estu-
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daãa continha dois tipos de augitas - CaMg(SiO3)2 + (Mg,Fe)

(Al,Fe) SiOg, e n.{CaO.(Mg,Fe)O.2SiO2) .m(Al,Fe)2O3 - ambas

cristalizadas no sistema monoclínico e ambas com o mesmo grupo

espacial C2h (15) - C2/c.

O espectro Mõssbauer apresentou quatro linhas de absor-

ção bem definidas e correspondentes a acoplamentos quadripolares

locais diferentes. Baseado nas larguras de linha, nas intensida-

des relativas e nas áreas de absorção pode-se afirmar que a pri-

meira e a terceira linha correspondem a uma augita com um íon

Fe3+, e a segunda e a quarta linha (Figura 4.1.1) correspondem ã

outra augita com um íon Fe . Os valores dos deslocamentos ísome-

ricos <5E e dos acoplamentos quadripolares AEQ ã temperatura am-

biente e ã de nitrogênio líquido acham-se resumidos na tabela

4.1.1.

( 0 )

(b)

Temp.

Ambiente

Ni ir. Liq.

Ambiente

Nitr.Liq.

r(mm/s)
p, *0.38

H «0.60
r,s0.5!

Pi =0.74

Pz «0.61

T 2 • 0.43

P 2 S O 6 2

«TE (mm/s)

•O59i0.03

+0.6 l i QO 3

• L4l ta i5

+ 1.47*0.15

AEQ(mm/s)

1.991:0.15

1.97 i 0J5

L95 t 0.15

2.60 ±QI5

Ion

Fe3*

Fe2*

tab. 4.I.I

Dos valores registrados nesta tabela, o que chama mais

atenção é a variação drástica (33%) do acoplamento quadripolar

entre a'temperatura ambiente e a de nitrogênio líquido (de 1.95

para 2.60 mm/s). Este fato sugere um estudo ulterior mais deta-

lhado em função da temperatura inclusive até algumas centenas de

graus acima da temperatura ambiente.

^
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Figura 4.1.1. Espectros MOssbauer das Augitas. (a) Tempe-

ratura ambiente, (b) Temperatura.de nitrogê-

nio liquido.
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4.2 Espectros Mõssbauer com 8 linhas de absorção

Como se afirmou acima, espectros desse tipo revelam

tratar-se de um composto misto de duas substâncias, uma com inte-

ração magnética e outra com interação quadripolar.

4.2.1 C a l c o p i r i t a P i r i t a

Os dados cristalograficos (sistema de simetria, grupo

espacial e dimensões da célula unitária) extraídos dos espectros

de difração de raios X deste composto misto, concordam com os da-

dos das substâncias apresentados em 2.1 e 3.1.

A forma do espectro Mõssbauer, Figura 4.2.1, concorda

com a do espectro apresentado por C.L.Herzenberg, em cujo artigo

o autor faz uma análise puramente qualitativa. Nossa análise

quantitativa forneceu os seguintes resultados na tabela 4.2.1.

Tabela 4.2.1

CuFeS2

FeS2

Temp.

Ambiente

Nitr.Liq.

Ambiente

Nitr.Liq.

+0

+0

+0

+0

6E(mm/s)

.36 ±

.38 ±

.39 ±

.24 ±

0.03

0.03

0.03

0.02

0

0

0

0

AEQ(mm/s)

.17 ±

.01 ±

.63 +

.43 ±

0

0

0

0

.02

.02

.03

.03

Hef

353

369

(kOe)

.6 ± 4

.5 ± 4

0

0

Comparando esta tabela 4.2.1 com a tabela 3.1.a relati-

va ã calcopirita pura observa-se um leve aumento no valor dos

três parâmetros (ôE, AE Q, H f) da tabela 4.2.1 sobre os mesmos

valores da tabela 3.1.a. Entretanto, todos estes dados estão den-

tro do erro experimental.

Por outro lado, comparando a tabela 4.2.1 com a tabela
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3-l.b, observa-se que os nossos dados concordam com os apresenta-

dos por J.Peikoszewski ot ai. . A discordância com os dados a-

presentados por D.Ray et ai, resumidos na tabela e.l.b pode ser

devido ã diferença no tamanho da granulação.

4.2.2 G o e t i t a P i r i t a

i
I
I

Um outro exemplo típico de um espectro Mõssbauer com

oito linhas de absorção é apresentado na Figura 4.2.2. Trata-se

de Goetita (a - FeOOH) e Pirita (FeS2) segundo revelou a análi-

se de difração de raios X. Embora a Goetita cristalize no siste-

ma orto-rõmbico e a Pirita no sistema cúbico, a forma macroscópi-

ca da amostra foi um cristal de 14 faces bem ciristalizadas. Os

dados cristalográficos (sistemas de simetria, grupo espacial e

dimensões da célula unitária) extraídos dos espectros de difra-

ção de raios X deste composto misto, concordam com os dados das

substâncias apresentadas nos parágrafos 2.1 e 3.3 deste trabalho.

Os espectros Mossbauer correspondentes a este composto

misto, tanto ã temperatura ambiente como na de nitrogênio líqui-

do, acham-se na Figura 4.2.2 e seus parâmetros estão resumidos

na tabela 4.2.2.

w-FeOOH

FoS2

Temp.

Ambiente

Miflr. Liq.

<F& (mm/s)

+ 0.58 • 0.03

*0.59s 0.03

+0341 0.03

*0.42 ± 0.03

A EQ(rnrn/s)

024 t0.02

0.24 4 0.02

0-49 £ 0,03

0.64 $0.03

Hef(k0e)

373+4

495*5

0

0

tab. 4.2.2
Posteriormente, este composto foi desidratado. Utili-
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Figura 4.2.2. Espectros Mossbauer correspondentes ao

composto misto de Goetita e Pirita.

(a) Temperatura ambiente, (b) Tc

tura de nitrogênio líquido.
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zou-se para isso o mesmo processo anteriormente descrito. A per-

da de peso foi de 9.5% até 320°C correspondente ã saída da água

de cristalização. A análise de difração de raios X confirmou a

previsão da transformação da Goetita a-FeOOH em Hematita <x-Fe2O3

e as correspondentes mudanças do sistema de simetria, grupo espa-

cial e dimensões da célula unitária. Os espectros de difração de

raios X correspondentes ã Pirita FeS, na amostra desidratada e

não desidratada coincidem em intensidade e posição pico a pico.

O espectro Mttssbauer da amostra desidratada obtido ã

temperatura ambiente apresenta oito linhas de absorção típica,

seis devidas a a - Fe2O3 (as três primeiras e as três últimas)

e as duas centrais devidas â Pirita. Os parâmetros Mttssbauer ex-

traídos deste espectro estão resumidos na tabela 4.2.3.

«*-Fe2O3

FeS2

Temp.

Ambiente

Ambiente

JE(n

+0.61

•CX42

nm/à)

•0.03

4 0103

020

0.68

mm/s)

+ 0.02

* 0.03

Hef(k0e)

524.9 2 6

0

tab. 42.3

Comparando as tabelas 4.2.3 e 3.2.1 vemos que as du-

as amostras de mesma composição química apresentam campos magné-

ticos diferentes (6.5%), quando o erro experimental ê da ordem

de 0.25%, pois a Goetita (a) da tabela 3.3.1, ã temperatura ambi-

ente, possui um campo magnético interno de 350 kOe e a Goetita ã

mesma temperatura apresentada na tabela 4.2.2 tem um campo magné-

tico interno de 373 k0 e. Praticamente a mesma diferença observa-

se entre os campos magnéticos internos (5%) das duas Goetitas de-

sidratadas. Estas diferenças podem ser explicadas com os mesmos
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argumentos usados para Goetitas e hematitas.

Este fato é confirmado se olharmos para a macrocrista-

lização. A amostra (a) da tabela 3.3.1 ê menos bem cristalizada

que a da tabela 4.2.2. Também a forma do espectro, Figura 4.2.2.a,

parece confirmar isto, pois embora as linhas 2 G 5 sejam mais in-

tensas que as linhas 1 e 6, não são tão desproporcionais como é

observado na Figura 3.3.1.

Os parâmetros da Pirita FeS» do espectro composto con-

corda com os dos três espectros simples resumidos na tabela 2.1.a.

Este composto é especialmente interessante por se tra-

tar de uma amostra que contém misturadas uma Goetita, o-FeOOH, e

uma Pirita, FeS». A primeira apresenta na fração sem recuo uma

variação bastante drástica entre a temperatura ambiente e a de

nitrogênio líquido, enquanto que no caso da Pirita FeS- o fator

"f" quase fica inalterado. Observa-se isto comparando as intensi-

dades relativas das linhas de absorção correspondentes â cada

substância nas duas temperaturas com o número total de contagens.

4.3 Espectros Mossbauer com 12 linhas de absorção

Todas as vezes que um composto tiver duas substâncias,

ambas com interação magnética, o espectro Mossbauer apresenta 12

linhas dependendo da resolução. Um caso típico ê o que se obser-

va na Figura 4.3.1. A análise de raios X revelou tratar-se de

a - Feo0, e Fê Oy, . Os dados cristalogrãficos correspondentese Fe3O4

sao:
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Sistema de simetria

Grupo espacial

ao

bo

co

a - Fe2O3

Hexagonal-Romboedral

D ^ (R3c)

5.0345 8

5.0345 8

13.749 8

55° 17'

Fe3°4

Cúbico

T4 »2l3>

8.350 8

8.350 8

8.350 8

90°

Tabela 4.3.1. Dados cristalográficos correspondentes à

a - Fe2°3
 e Fe3°4

Para se saber quais das 12 linhas de absorção do espec-

tro Mõssbauer correspondem a a - Fe-O- e quais a FeJO. , foram u-

tilizadas como referência as posições das linhas dos espectros

puros de a - Fe~O, anteriormente analisados. Por exclusão foram

identificadas as que correspondem a Fe,O.. Os resultados corres-

pondem ã amostra (a) obtidos â temperatura ambiente encontram-se

registrados na própria Figura 4.3.1.

Mais cinco amostras contendo - Fe-O, e Fe.,0. foram a-

nalisadas ã temperatura ambiente acusando os seguintes resultados

para as posições das doze linhas dadas em mm/s e resumidos na ta-

bela 4.3.2.
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Figura 4.3.I. Espectros Mossbauer correspondentes ao

composto misto a-Fe2O3 e Fe^O^ à tempe-

ratura ambiente.
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p l

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

P 9

P 1 0

P l l

P 1 2

- 7

-6

- 4

- 3

- 0

- 0

+ 1 .

+ 1 .

+ 5 .

+ 5 .

+ 8 .

+ 8 .

(b)

.886

.634

.197

.452

677

406

625

963

178

483

394

867

- 7

-6

- 4

- 3

- 0

+ 1 .

+ 5 .

+ 8 .

+ 8 .

(c)

.818

.566

.231

.452

643

997

483

292

766

- 6

- 4

- 0

- 0

+ 1

+1

+5

+ 8

+8

(d)

.751

.566

.197

.520

.643

.440

.557

.963

.144

.326

.766

- 7

- 6

- 4

- 3

- 0

- 0

+1

+ 1 .

+ 5 .

+ 5 .

+ 8 .

+ 8 .

(e)

.751

.498

.061

.385

,711

305

794

963

009

449

258

867

- 7

- 6

- 4

- 3

- 0

- 0

+1

+2

+5

+5

+8

+8

( f )

.818

.600

.231

.520

.778

.305

.794

.031

.144

.415

.326

.834

Baseados nestes dados foram calculados os parâmetros

Mossbauer e resumidos na tabela 4.3.3.

Tabela 4.3.3

(a)

(b)

(c)

(d)

(o)

<TE (mm/s)

~-Fe2O3

•Q49 + 0.03

• 0.49 i 0.03

• Q53t 0.03

•051 i 0.03

•0t47í 0.03

• 0l47± 0.03

<T-Fe2O3

+0.4710.03

+ 0.46*0.03

+ 0.41 i 0.0 3

•0.59 SOO 3

•o.5 94 ao 3

Hef(k0e )

514 + 6

518 t 6

513 t 6

511 ±6

514 + 6

510 t 6

<r-Fe2O3

46415

465t5

460*5

461 £5

456+5

462i5
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Comparando estes resultados com os da tabela 3.2.1, ob-

serva-se que os parâmetros relativos a a - Fe~O, em ambas as ta-

belas são coerentes. Isto permite afirmar que os parâmetros rela-

tivos a Fe^O. também o sejam, embora outros autores tenham en-

contrado para esta substância resultados diferentes para o campo

magnético efetivo, como se pode ver na tabela 4.3.3.

Temp.

Ambiente

Ambiente

<5"E(mm/s)

+0.5 i 0.03

+0.4 i 0.03

He f(k0e)

496 +6

496 2 6

Referencio

[4l]

tob. 4.3.4

Os valoi-es do deslocamento isomêrico das cinco substân-

cias ferromagnéticas Fe,0. , são típicos de íons de Fe

Analisando os valores dos campos magnéticos afetivos

correspondentes às FeJO. , observa-se que a diferença entre o

valor máximo (amostra (b)) e o valor mínimo (amostra (e)) ê de

9 kOe. Este valor ê superior ao erro experimental, mas perfeita-

mente explicável se se admitir que também aqui o tamanho da gra-

nulação influi na intensidade do campo magnético efetivo.

Ê interessante observar as intensidades relativas das

linhas de absorção nos dois espectros representados na Figura

4.3.1. Comparando pico a pico, observa-se que no espectro (a) as

linhas correspondentes ã a - Fe-O, são mais intensas que as que

correspondem a Fe.,0. . 0 inverso ê observado no espectro (b).

Este dado é muito importante para a Geologia, porque revela a

proporção da abundância com que cada substância está presente no

composto. A precisão deste dado é bastante grande porque o compu-

tador fornece a área de cada pico em número de contagens.
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4.4 Espectros Mõssbauer com 18 linhas de absorção

Quando um composto misto apresenta um espectro MOss-

bauer com dezoito linhas de absorção sabe-se que nele estão pre-

sentes três substâncias, cada qual com interação magnética. Um

exemplo típico ê o espectro Mõssbauer representado na Figura

4.4.1.

O espectro de difração de raios X deste composto é ex-

tremamente complexo, o que torna difícil a identificação das

substâncias porque além dos compostos de ferro acham-se presen-

tes outras impurezas. Entretanto, baseado no espoctro Mõssbauer

foi confirmada a presença de a - Fe 2O 3 , Fe3O, e ot - FeOOH.

Utilizando os espectros Mõssbauer 4.3.1 e 3.3.3 foram

identificadas as posições das linhas de absorção correspondentes

ã cada uma das três substâncias presentes no composto e resumidas

na tabela 4.4.1.

Tabela 4.4.1

a-Fe2O3

Fe3°4
a-FeOOH

P^mm/s)

-7

-6

-5.

.72

53

62

P»(mm/s)

-4

-3

-2

.20

49

88 -

P,(mm/s)

-0

-0

-0

.71

37

14

P4(mm/s)

+1

+1

+1

.99

83

63

P5(mm/s)

+5

+5

+4.

42

14

20

P g (iran/s)

+8

+8

+6

.73

.26

43

De posse destes dados foram calculados o deslocamento

isomérico 6E, o acoplamento quadripolar AEQ e o campo magnético

efetivo H - cujos valores à temperatura ambiente encontram-se

resumidos na tabela 4.4.2.
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Figura 4.4.I. Espectro Mõssbaúer correspondente ao com-

posto misto o-Fe20-, ^&2°4 © a-FeOOH ã

temperatura ambiente.

T"
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3 E (rnm/s)

HoííhOo)

ot, -

*0.4

0. 1

0©

F«2°3
9 i 0.03

9 *G.0l

•0.47

003

•0.03

i©.®0

% 5

~ -FeOOH

•0.5910.03

0,25*0.02

S73*4

.4.4.2

Não é do nosso conhecimento que tenha sido feito um es-

tudo de um composto misto contendo a - Fe2°3 ' Fe3°4 e a " F e 0 0 H <

Entretanto, os parâmetros Mossbauer da tabela 4.4.2, individual-

mente tomados para cada uma destas substâncias, concordam com os

valores anteriormente apresentados. Analisando as intensidades re-

lativas das linhas de absorção nos três espectros superpostos ra-

presentados na Figura 4.4.1, observa-se que a hematita ot - Fe2O3

é mais ou menos três vezes mais abundante que F G 3 ° 4 • Sobre a

abundância relativa de a - FeOOH nada se pode dizer num espectro

ã temperatura ambiente, visto que a fração sem recuo "f" para

a - FeOOH varia muito entre a temperatura ambiente e a baixa tem-

peratura, ao passo que a variação do mesmo fator para uma subs-

tância anti-ferromagnética (a - Fe2°3) o u ferrimagnêtica

é menos drástica.
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IV - APLICABILIDADE DO MÉTODO

Os três parâmetros da interação hiperfina, o desloca-

mento isomérico ôE, o desdobramento quadripolar AE e o desdobra-

mento de dipolo magnético nuclear H f, têm aplicações imediatas

para vários fins práticos.

Como o deslocamento isomérico 6E mede a densidade de

carga dos elétrons no núcleo, ê possível através deste parâmetro

identificar a ligação química e a covalência. Para tanto, basta

comparar o resultado experimental correspondente ao deslocamento

isomérico ôE com os valores registrados na tabela abaixo:

lon

Fe«*

Fe3*

Fe2*

Fe

Configuração Eletrônico

3d 4

3d5

3d 6

3d6 4s 2

S E (mm/s)

•0.10

*0.2 - 0.6

• 12 - 1.5

0

Evidentemente, há exceções, como foi o caso da Pirita,

FeS», cuja configuração eletrônica (íon Fe ) ê 3d . Seu desloca-

mento deveria estar entre os valores 1.2 e 1.5 mm/s, ao passo que,

experimentalmente, encontrou-se o valor de 0.60 mm/s. Entretanto,

a relação entre o deslocamento isomérico e o estado de Valencia

do núcleo Mossbauer foi um dos parâmetros que mais entusiasmou

os técnicos da Escola de Geologia para o processo de identifica-

ção de substâncias.

O desdobramento quadripolar depende do gradiente de

campo elétrico produzido por outros íons na rede cristalina. Por-
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tanto, está intimamente relacionado com a simetria de ponto

(point symmetry) da rede que circunda o átomo, fornecendo, em a-

nálise, informações estruturais. Estas informações são de especi-

al interesse para a Física do Estado Sólido.

O desdobramento de dipolo magnético é um instrumento

bastante sensível para detectar estados magneticamente ordenados/

possibilitando mesdir muitas das suas propriedades, como as tempe-

raturas de Curie e Neel.

A técnica Mflssbauer utilizada pê -a estudar os minérios

de ferro do Brasil despertou de imediato bastante interesse em

outros setores interessados em sua aplicação tecnológica imedia-

ta. A Escola de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, por exemplo, que tem convênio com a Petrobrãs para anali-

sar as amostras das perfurações, propôs na pessoa do Prof. Mil-

ton Formoso um trabalho em conjunto com o Instituto de Física. 0

método convencional mais preciso utilizado até hoje ê o da difra-

ção de raios X. Entretanto, esta técnica não ê comparável, sob o

ponto de vista de precisão, com a do Efeito Mõssbauer visto que

esta última detecta variações nos níveis de energia no núcleo

~ 12

com uma precisão de uma parte em 10 . Isto possibilitaria estu-

dar as amostras formadas a diferentes profundidades e, portanto,

sujeitas a diferentes pressões. Através deste estudo comparativo

seria possível precisar se a amostra realmente cristalizou naque-

la profundidade ou se se trata de uma camada de sedimentação. Es-

te resultado seria um argumento sobre a conveniência ou não de

prosseguir na perfuração do poço de petróleo. Se se fizesse tal

trabalho em conjunto, a Escola de Geologia determinaria os dados

cristalográficos e geofísicos e o Instituto de Física os parâme-

tros nucleares e de Estado Sólido.
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A técnica Mossbauer é imediatamente aplicável também ã

analise quantitativa do uma amostra que contenha mais de um com-

posto de ferro/ como pode ser observado na Figura 4.3.1. Na amos-

tra (a) a proporção entre a - Fe ?0, e Fe^O^ é de 2 para 1 ao

passo que na amostra (b) ê de 1 para 2. Este dado é facilmente ob-

tido cora grande precisão, pois o computador fornece a área de ab-

sorção de cada pico, dada em número de contagens por pico. Pela

difração de raios X pode-se também obter esta informação, porém

seria muito pouco precisa, além de ser oneroso em horas de tra-

balho.

Outra aplicação tecnológica imediata, e de grande inte-

resse prático para as empresas de beneficiamento de minérios, ê a

que se refere ao teor de oxido de ferro existente. Ãs vezes numa

mesma jazida, encontramos átomos de ferro diferentemente oxidado

(Fe3CK, Fe2O3, FeO) que exigiriam um processo de redução diferen-

te; a planificação de uma sistemática adequada para os estudos

destes minérios seria extremamente útil e econômica.

Além disso, a espectroscopia Mossbauer poderá ocupar

um lugar de destaque no campo da mineralogia como técnica de i-

dentificação; o processo de identificação pela difração de raios

X de algumas amostras de minérios torna-se extremamente difícil,

principalmente quando existem além de vários compostos de ferro,

outras substâncias (argilas, quartzo, e t c ) ; para o Efeito Moss-

bauer esta dificuldade não existe, porque esta técnica só anali-

sa um único tipo de compostos, no nosso caso, composto de ferro.

Um exemplo típico ê o que foi apresentado nos espectros compos-

tos onde encontra-se cr-Fe2o3 , Fe3O4 e ct-FeOOH além de SiO, (Fi-

gura 4.4.1).
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Num futuro bastante próximo pretende-se utilizar esta

técnica para analisar amostras da lua. Para tanto, a Comissão Na-

cional de Energia Nuclear (CNEN) e o Conselho Nacional de Pesqui-

sas (CNPq) entraram em contato com a NASA para obter amostras do

projeto Apoio, incluindo as amostras trazidas pela Apoio 12 para

o laboratório de espectroscopia Môssbauer do Instituto de Física

da Universidade Federal do Rio Grando do Sul.

V - CONCLUSÕES

Face aos resultados expostos neste trabalho, parece-

nos que se impõe uma conclusão: a validade da utilização da téc-

nica Môssbauer para um estudo sistemático dos minérios de ferro

do Brasil. Um trabalho deste porte poderia tomar duas direções.

Uma, num aprofundamento mais minucioso, com perspectivas de con-

tribuições experimentais bastante interessantes para assuntos cu-

jos mecanismos não são totalmente esclarecidos; outra, numa di-

mensão mais ampla, com a vantagem da aplicabilidade tecnológica

que a sistemática traz consigo.

No primeiro caso, por exemplo, baseados nos resultados

expostos, o comportamento bastante estranho das Augitas e Goeti-

tas, além do problema do tamanho das partículas, mereceria uma a-

tenção especial.

a) As Augitas (piroxenos) apresentadas no parágrafo

4.1, são um caso típico de acoplamento quadripolar para se estu-

dar o problema da população de nível em função da temperatura.

Esta amostra é especialmente interessante por se tratar
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de um composto misto onde vicia das augitas (íon Fe ) serviria

de substância traço, já que seu desdobramento guadripolar prati-

camente ficou inalterado (0.01%) entre a temperatura ambiente e a

de nitrogênio líquido, ao passo que na augita correspondente ao
Oi

íon Fe o mesmo parâmetro na mesma gama de temperatura variou 33%.

Este fato sugere uma análise deste a temperatura de Hé-

lio líquido até algumas centenas de graus acima da temperatura am-

biente.

b) As Goetitas apresentadas nos parágrafos 3.3 e 4.2,

revelaram uma variação drástica nos valores do campo magnético e-

fetivo H f (40%) entre a temperatura ambiente e a de nitrogênio

líquido. Este estranho comportamento se prestaria bastante para

um estudo da magnetização em função da temperatura, com boas

perspectivas de trazer esclarecimentos sobre o mecanismo de rela-

xação de spin.

Se se fizesse tal trabalho com as amostras (a), (b),(c)

e (d) apresentadas no parágrafo 3.3, ê de se prever algo semelhan-

te a

Temp.
Figura IV.1. Magnetização em função

da temperatura
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Além disso, obter-se-ia simultaneamente o valor para a

transição Morin correspondente a cada amostra já que é de se pre-

ver que este valor seja diferente para cada amostra.

c) A influencia do tamanho das partículas sobre os va-

lores dos parâmetros Mossbauer não está totalmente esclarecida.

0 fenômeno parece ser bastante geral e mereceria uma análise bas-

tante mais cuidadosa.

Por outro lado, um estudo verdadeiramente sistemático

proporcionaria as vantagens de aplicabilidade em tecnologia jã

enumeradas no parágrafo anterior. Além disso, este trabalho en-

ciclopédico forneceria uma coleção de dados para os minérios de

ferro, semelhante aos dados apresentados pela ASTM (American So-

ciety for Testing Materials) pelo processo de difração de raios

X, porém com as seguintes vantagens:

1. Além dos dados cristalogrãficos (os únicos obtidos pela difra-

ção de raios X ) , obter-se-iam os parâmetros com interações hi-

perfinas e a de Estado Sólido e isto com uma única análise pe-

la Técnica Mossbauer;

2. Identificação mais rápida das substâncias, principalmente em

compostos mistos de minérios de ferro;

3. Maior precisão na análise quantitativa.

Portanto, tendo em vista os resultados jã obtidos e

considerando que a infra-estrutura experimental está montada, a-

lém da possível colaboração da Escola de Geologia nos parece bas-

tante viável um estudo verdadeiramente sistemático dos minérios

de ferro do Brasil utilizando a técnica Mossbauer. Isto não ex-

cluiria um estudo mais aprofundado de algumas amostras mais inte-

ressantes nem a análise das amostras provenientes da lua.
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