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REsuno

Foi desenvolvido um sistema para analise de

alumínio em bauxita utilizando-se a técnica de ativação com

fonte de nêutroiu de 2%1Arn/Be de 5 Ci. 0 sistema compreende

os seguintes estágios: amostragem, irradiação e contagem. A

reação nuclear 27Al(n,Y)2aAl é usada para determinação do alu

•inio. Um detector de cintilação 2" x 2" de Nal(Tl) foi utili

zado para medidas da atividade gama, empregando-se a técnica

de contagem integral. Foi determinada a meia-vida para as a-

mostras, para assegurar que a atividade induzida era predomi-

nantemente devido ao radionuclideo 2iAl.

Para a construção de um sistema com solido, ejs

colheu-se a parafina como moderador e refletor e foi determi-

nada a posição ótima para irradiação. Em escala de análise de

laboratório obteve-se uma boa correlação linear entre as conta

gens e o teor de alumínio para amostras de 100 g de bauxita.

Foi construída uma câmara de irradiação, compon

do-se de fonte de neutrons, moderador e refletor, para a ati-

vação de amostras com 2 Kg. As análises dessas amostras de bau-

xita indicaram uma precisão relativa na faixa de 2 a 31 em

menos que dez minutos.

Baseado nesses Tesultados, um projeto-piloto

foi esquematizado para a análise contínua de alumínio em bau

xita.
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ABSTRACT

A system for aluminium analysis in bauxite

using activation technique with the aid of a 5 Ci 2>>1Am/Be

neutron source was developed. The system comprises the

following steps: sampling, irradiation and counting. The

reaction 27Al(n,Y)28Al is used for determination of aluminium.

A 2" x 2" Nal(Tl) scintillation detector was used for the

Y-activity measurements and integral counting technique was

employed. Half-life determinations for samples were carried

out in order to assure that the induced activity was

predominantly due to.the radionuclide 2SA1.

In order to construct a system with solids,

paraffin was chosen as moderator and reflector and an optimun

irradiation position was determined. Analysis on a laboratory

scale with lOOg of the sample showed a good linear correlation

between counts and aluminium content in bauxite samples.

An irradiation chamber consisting of neutron

source, moderator and reflector was constructed for

activation of 2 kg samples. Analysis with these bauxite

samples indicated a relative precision in the range of 2 to

31 in less than ten minutes.

Based on these results, a preliminary pilot-

project was designed for continuous aluminium analysis in

bauxite.



1 - INTRODUÇÃO

O alumínio, elemento abundante em rochas e mi-

nerais, encontra-se em maior percentual nas rochas hidratadas

que foram agrupadas sob a denominação de bauxita. Em vista da

grande importância da bauxita para a indústria de alumínio, e

xiste a necessidade de um método rápido e seguro para a aná

lise desse minério.

0 método químico convencional, quando aplica-

do para estimar elementos em matriz geológica, usa comparati

vãmente pequenas amostras - existe sempre um desequilíbrio en

tre o caráter representativo da amostra e o tempo gasto na

preparação e amostragem. Além do que, as análises químicas

por via úmida e algumas técnicas instrumentais, tal como es_

pectrometria de absorção atômica, requerem sempre dissolução

das amostras, sendo portanto métodos destrutivos na determina

ção do teor dos elementos constituintes do minério.

0 requisito de um método rápido, seguro e não

destrutivo para o controle de qualidade na indústria de mine

ração, permitindo a análise com grande quantidade de amostra,

tem sido alcançado pela técnica de analise por ativação com

neutrons.
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A técnica de analise por ativação cora nêu

trons vem sendo aplicada sucessivamente i vários trabalhos

que tratam da determinação de alumínio em diferentes matri

zes. Sua praticabilidade na estimativa de tal elemento com

neutrons rápidos, através das reações nucleares 27Al(n,a)2*Na

e 27Al(n,p)27Mg, baseada na produção dos isotopos 2*Na e 27Mg

com meia-vida de 15,05 h e de 9,46 min respectivamente, está

enfatizada em matrizes como padrões da NBS* /1/ e Criclita

/2/. Observa-se que para neutrons rápidos, usando geradores

de neutrons em 14 MeV, o nuclídeo alvo 27A1 tem secção de

choque de 78 ± 7 mb para reação (n,p) e 120,5 i 2 mb para

reação (n,a). Surge assim, a relevância da determinação do

alumínio através da reação para neutrons térmicos, com ener

gia de 0,2 eV, por encontrar-se a secção de choque de captu

ra de 232 ± 3 mb.

Alguns trabalhos expressam a precisa determi-

nação de 27A1 através da reação nuclear 27A1 (n,Y)28Al, para

neutrons térmicos, usando reator /3,4/ e acelerador /5/ como

fonte de neutrons. Em outras publicações /6-8/ tem sido des_

crito método similar para determinação de alumínio, utilizan

do neutrons emitidos por fontes isotõpicas, em ferro-silica-

to de alumínio, minério de ferro e carvão, respectivamente.

Embora as comparações sobre os méritos entre

as técnicas compreenda uma complexidade de informações, Smith

191 compara a técnica de análise por ativação com neutrons

com o método de espectrometria de absorção atômica, usando

entre outras matrizes a bauxita. Nesse trabalho, o fluxo de

neutrons térmicos é proveniente de um reator, oferecendo re

sultados competitivos com o método em comparação, sendo o

* National 8o%eou oi Standaâdi
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desvio padrão da média 3,61. Buczkõ /IO/, ressalta a vantagem

da análise por- ativação em relação ao método de fluorescência

com raio-X, quando utiliza quantidades maiores de amostras

(até 8g), tendo como matriz a bauxita.

A performance e eficiência da análise por a ü

vação em rochas e minerais, mostrando alta sensibilidade e se

letividade /11-14/, estimula a possibilidade de análise multi-

elementar e reflete o interesse em aplicação industrial. Estu

dos realizados a respeito da composição eler.entar da bauxita

primária e em vários estágios do processo de produção de alu-

mínio /15, 16/, necessários para se entender a formação do nri

nério e para elaboração de acesso científico para sua prospe£

ção, revelam um erro de determinação para cada elemento no in

tervalo de 5,2 a 13,41.

A determinação simultânea de Al e Si em bauxi_

ta por técnicas de dupla irradiação, com e sem blindagem de

cãdmio, tem sido descrito por Gurna /17/, Dugain /18/ e

Alaerts /19/, usando fontes isotõpicas do neutrons. A primei^

ra interação ocorre entre neutrons rápidos (E > 0,5 WeY) «
28Si, produzindo 28A1 pela Teação nuclear 28Si(n,p)28Al. Por

outro lado, quando o constituinte da amostra - alumínio - for

irradiado com neutrons termalizados ou blindados por cãdmio ,

o isõtopo radioativo 28A1 também é produzido pela reação
27Al(n,y)28A1, com conseqüente emissão da radiação gama de

1779 KeV. Lin /20/ porém, utilizou gerador de neutrons de

14 MeV para determinação de Si e Al na bauxita, através das

reações 28Si(n,p)28Al e 27Al(n,p)27Mg. Em todos esses traba

lhos tem-se uma precisão relativa de 0,7 a 31 para a determi-

nação do alumínio restrito a pequenas amostras (< 50g).
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Alaerts /21/, discriainou as posições de irradiação, com nêu

trons térmicos e rápidos, fazendo uso de fonte de neutrons a

nelar de 227Ac-Be, não necessitando blindagem de cádmio.

Os mais recentes estudos indicam que a determi

nação de alumínio através das reações nucleares por neutrons

térmicos ou rápidos, pode ser efetuada em escala industrial'

com grandes amostras. Pode-se constatar, através dos traba

lhos de Borsaru e Eisler /22, 23/, que a estimativa de alumí

nio em baux.ita feita por fontes isotõpicas de neutrons de
2 " C f e de 2*iAm/Be com 20 Ci em amostras de 16 kg e 3,5 kg

respectivamente, apresenta uma exatidão na faixa de 0,45 a

0,91. Além disso, a técnica de ativação com fontes isotõpi.

cas de neutrons propicia para indústria, inúmeras aplicações

de processo analítico por operação instantânea, tal como o

descrito por Braun /24/. Uma característica comum a tais de-

terminações foi o emprego dos dispositivos de contagem, na

grande maioria usando detector a cristal cintilador de

Nal(Tl), sem muita sofisticação.

O presente trabalho foi desenvolvido para per

mitir a monitoração da concentração de alumínio em bauxita ,

usando a técnica de análise por ativação com neutrons. Em

escala de analise de laboratório, determinou-se o teor de

alumínio para amostras de 100 g de bauxita e dimensionou-se'

um sistema para análise não destrutiva, onde simplicidade e

rapidez são principalmente enfatizadas. Executou-se testes

de desempenho para o modelo simulado do projeto, aplicado pa

ra amostras com 2 Kg .0 sistema projetado supre as necessida

des de analise rápida, por determinar a concentração de alu-

mina constante na bauxita, em menos de 5 minutos.



2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 - NATUREZA E COMPOSIÇÃO DA BAUXITA

A bauxita ê uma mistura de substâncias miire

rais, essencialmente constituída de hidratos de alumina, óxi

do de ferro e de titânio e silica. Na composição da bauxita

estão incluídas diversas espécies naturais de hidratos de alu

mina /25, 26/: o monohidrato A12O3. H 20, do qual existem duas

variedades cristalogTaficas; os tipos a Diisporo e Y Bohemita

e o trihidrato A12O,. 3H20 conhecido pêlos mineralogistas

por Gibsita. A. distinção, desses hidratos tem uma grande im

portância para definir a qualidade comercial da bauxita. Com

efeito, diferem essencialmente em seu comportamento ao dissoJL

verem-se nas lixívias de soda cáustica, que é base do procedi^

mento industrial da extração de alumina. A composição da bau

xita varia, segundo Barrand e Bracewell /27, 28/, entre os

seguintes limites:

Água de Constituição 12 a 301

Al,0, (alumina) 40 a 65»

FeaO, 5 a 30t

SiO, I a 81
'•+ m f

TiO, 2 a 41
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As características exteriores (homogeneidade,

coloração e rigidez) na bauxita são muito variáveis, segundo

sua origem e sua formação. A coloração varia do creme ao cin

za, do rosa ao amarelo ou vermelho escuro. Coloração essa

que é função da maior ou menor percentagem de FeaO,. Guima-

rães /29/, afirma que as variedades mais claras são em geral

mais ricas em SiO2. Segundo o mesmo autor, a densidade varia

entre 2,2 g/cm3, para as variedades mais claras e 2,35 g/cm*,

para as mais vermelhas.

Além dos constituintes principais, os elemen-

tos mais importantes encontrados na bauxita são: Ca, P, V,

Cr, Mg, Mn, K, Zn, Co e terras raras em pequenas concentra-

ções.

0 Brasil ocupa o terceiro lugar em reservas de

bauxita, estimadas em mais de 4 bilhões de toneladas em 19S2.

Os estados onde se encontram a bauxita são /25, 27/: Amapá,

Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas

Gerais e São Paulo. Da produção anual de bauxita, entre 60-

701 se destinam ã produção do alumínio metálico, a outra faî

xa da produção é absorvida na indústria química, produção de

abrasivos, refratários, cimentos e outros produtos.

2.2 - PRINCÍPIO DE ANÁLISE POR ATIVAÇÃO

Os conceitos gerais de análise por ativação

têm sido descrito nos textos /30-34/. A técnica de análise

por ativação está baseada na transmutação nuclear de um nu

clídeo estável de um elemento a ser determinado, em um radio

nuclídeo do mesmo elemento ou do elemento com número atõmí-
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co diferente de ± 1 ou * 2. Através de reações nucleares es_

pecificas, pode-se determinar a concentração de elementos em

diferentes amostras por meio da produção de radionuclídeos ,

submetendo as amostras a irradiações com neutrons, partí-

culas carregadas ou fótons de alta energia.

A disponibilidade recente de reatores e fon-

tes de neutrons favoreceu o emprego maior da análise por ati

vação com neutrons. 0 que trazia como vantagem a condução a

reações com secções de choque maiores. A amostra para ser a

nalisada é irradiada em um fluxo de neutrons por um tempo su

ficiente para produzir atividade mensurável, como resulta-

do da absorção dos neutrons pelo elemento a ser determinado1

na amostra. Assim, defini-se a atividade de saturação, A ,

correspondente à atividade máxima induzível na amostra, obti

da para um período de irradiação longo, comparado com a meia-

vida do radionuclídeo produzido pela reação. Tal grandeza é

definida como:

• /
A$ » N / oa(E) * (E)dE (2.2a)

onde:

N • Número total de átomos alvo

o (E)« Secção de choque de absorção para neutrons com ener-

gia E

• Fluxo de neutrons de energia E
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Na prática, ativa-se a amostra por um tempo finito t^ e de

corrido um tempo t,, atê o início da detecção, obtém-se a

contagem C, no intervalo de tempo t , referente ã atividade

induzida na amostra. Neste caso A_ ê dado por:
5

_ (2.2b)
F.e(l-e"Xti) (l-e"XtC)

onde:

F «= "Branching factor" para a radiação detectada

e s Eficiência de contagem

X « Constante de desintegração do radionuclideo formado

Igualando-se (2.2a) a (2.2b) encontra-se N e então a quanti-

dade do elemento de interesse na amostra.

F.e(l-e"Xti) (l-e"Xtc) e"xtd /
(2.2c)

Valores absolutos de <KE) e o(E) são determinados conhecen-

do-se o espectro de energia da fonte de neutrons.
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Este tipo de determinação absoluta, para N e consequentemen-

te a massa do elemento de interesse, tem tido aplicação prin

cipalmente devido a solicitação de análise multielementar ,

que torna difícil a co-irTadiação de muitos padrões. Entre

tanto, o recurso da medida relativa tem sido muito mais uti

lizado.

A determinação relativa basea-se na proporci£

nalidade da contagem, C, a N que por sua vez ê proporcional

à massa, m, do elemento alvo. Portanto, determina-se a massa

do elemento alvo na amostra, m , através da comparação da ta

xa de contagem, Ca, da amostra com a taxa de contagem do pa

drao, C contendo massa conhecida do elemento alvo, m . As
• v V "

sim a relação:

permite a determinação da concentração do elemento de inte

resse, independente dos dados nucleares do nuclídeo irradia

do e do radionuclideo produzido. Deve-se observar que a irra

diação da amostra e do padrão deve ser feita nas mesmas con-

dições, com geometria, densidade e demais fatores semelhan-

tes para uma comparação.
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2.3 - RAZÃO DE CÁDMIO

A razão de cádmio, Rcd, ê definida como a taxa

da atividade do monitor sem cobertura de cádmio, C, pela a ti

vidade do monitor envolvido em cádmio, C ,. A relação entre o

fluxo térmico e o fluxo epitêrmico, R., é uma medida para

quantificar o grau de termalização de neutrons. Um desenvoivi_

mento teórico /35, 36/, exprime a significação dos valores

obtidos experimentalmente.

Denotando-se por C., a atividade devido aos

neutrons térmicos e C . a atividade devido aos neutrons epi.

térmicos temos:

Isto é:

Kcd
C (

" C c d r
t í l

ej

"epi

ú
1

(2.3b)

Introduz-se o fator de correção, F *, definido como a razão

da atividade do monitor devido a neutrons com energia acima

da energia de corte do cãdmio, pela atividade do monitor co

berto com cádmio. Assume-se em geral, o cãdmio como um filtro

ideal, tendo-se portanto F ̂  • 1. Deve-se este fato ao compor

tamento da secção de choque de absorção do cádmio. Como se po

de observar na figura 2.3 /3S/, para energia de até 0,55 eV a

secção de choque de absorção para o cádmio está muito alta,e£

tando na faixa de 10* barns.
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Em primeira aproximação pode-se assumir que a cobertura de

cãdmio captura todos os neutrons térmicos e transmite todos

os neutrons epitérmicos. Supondo que a ativação é independen

te da orientação do monitor e proporcional ao fluxo, tem-se

para monitores tipo folha:

Onde:

u t = Coeficiente de ativação

u * Coeficiente de absorção

<t»(r) = Número de neutrons que incide no monitor por cm2

Pbiô) = Probabilidade de absorção no monitor

6 = Espessura do monitor (g.cm~2) = p.d

p « Densidade Cg.cm"3)

d K Espessura do monitor (cm)

Para monitor com espessura delgada (u 6«1) temos P(y í)= 2u *ó
3 3 3

Assim:

Cth " *th V t ' 5 s •th#E«ct*d s *th' 0act'N f d ( 2 ' 3 d )

apt

Onde se introduz uflCt • -=^- e EflCt

A secção de choque de ativação microscópica, <*act» está dada

pelo formalismo de Westcott para distribuição de Maxwell de

neutrons térmicos como:

«.et
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Onde:

f t- « Fluxo de neutrons térmicos (CBT'.S" 1)

g(T)= Fator de correção Westcott

T » Temperatura

N = Número de átomos por centímetro cúbico

v « Velocidade mais provável (2200 m.s"1)

Para a região epitérmica a ativação induzida

no monitor C . depende da contribuição da ressonância. Consi_

derando que a secção de choque do cãdmio é alta abaixo da e

nergia de corte, E . (aprox. 0,55 eV) , pode-se assumir pa-

ra monitores tipo folha e delgado que:

Mact

Lcd

Então, usando (2.3f). (2.3d) " (2.3e) em (2.3b) encontra-se:

T

Essa equação exprime a taxa de fluxo de neutrons ' térmicos

por fluxo de ressonância.

Para alguns nuclídeos tal como 26Mg, 27A1,51V,
i5Mn determinou-se /37/ a razão de cãdmio na faixa de 20-30,

irradiando as amostras em reator.



3 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 - FONTE OE NEUTRONS

Neutrons podem ser produzidos, entre outros me

canismos, pela interação da partícula a, núcleo de hélio end

tido no decaimento de alguns radionuclideos, com núcleos de

elementos leves. Emprega-se nesse trabalho uma fonte de nêu

trons de Amerício-241/Berílio. A produção de neutrons dá-se a

través da reação:

jHe • 2Be > *fC + U + 5,71 MeV

0 radionuclfdeo Amerício é um emissor alfa, com

uma meia-vida de 433 anos. Essas partículas a têm energia de

5,4 MeV. No decaimento do Am-241 além da radiação a, tem-se

também a emissão da radiação gama, com energia de 60 KeV e

26 KeV.

O espectro típico da fonte de neutrons de
2*lAin/Be, /38/, é ilustrado na figura 3.1.

A fonte de 2*1Am/Be utilizada, apresenta-se en

capsulada em cilindro de aço de 18 cm de altura por 4,3 cm de

diâmetro. Mediante autoradiografias, verifica-se que a fonte
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em si ê cilíndrica, medindo aproximadamente 4,5 cm de altura

por 4 cm de diâmetro. Observa-se ainda a existência de uma re

gião com aproximadamente 8 cm de blindagem, na parte inferior

da cápsula, para então encontrar-se a fonte propriamente d_i

ta. Essa fonte cilíndrica que tem uma atividade de 5 Ci

(18,5 x 1010Bq), possui uma taxa de emissão de neutrons da or

dem de IO7 n.s"1.

3.2 - PRODUÇÃO E DETECÇÃO DO RADIONUCLÍDEO

As propriedades nucleares do miclídeo 27A1 e do

radionuclídeo 2*A1, produzido através da reação (n,y) induzi

da por neutrons térmicos, são especificadas abaixo /39/.

ABUNDÂNCIA SECCÀO DE MEIA-VIDA
ISOTÕPICA CHOQUE (a) (T1/2)

2 7 Al(n ,Y) 2 8 Al 1001 0,230 barns 2,246 min 1779 KeV

A radiação gama emitida pelo radionuclídeo foi

detectada com auxílio de um sistema de espectrometria gama,

conforme ilustra a figura 3.2, assim discriminado:

- Fonte de alta tensão

Modelo - 3002 Canberra

- Araplíficador Linear

Modelo - 2012 Canberra

- Analisador Monocanal

Modelo - 2030 Canberra
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- Contador de pulsos/medidor de tempo

Modelo - 1772 Canberra

- Detector a cristal cintilador de Nal(Tl), 2" x 2"

Para obtenção dos espectros y das amostras irra

diadas, acopla-se ao sistema o analisador multicanal Frieseke

ft Hoepfner de 400 canais e o traçador de gráficos Hewlett -

Packard.

A medida da radiação gama pode ser realizada

de duas maneiras distintas:

- Por contagem integral, na qual todos os pulsos, cuja altura

estão acima do valor limiar detectáveis, são contados.

- Por contagem monocanal, em que somente pulsos de altura en

tre dois valores pré-selecionados são contados.

Neste trabalho, devido ã baixa atividade induz_i

da na bauxita, fez-se a contagem integral para se obter uma

melhor estatística de contagem» Discriminou-se a altura dos

pulsos para o limite inferior correspondente a energia de

330 KeV. 0 ganho de amplificação utilizado foi de 4 e a ten-

são de operação foi de 1000 volts. Dessa maneira foram conta

dos também, os raios gama de energia menor que 1779 KeV, cor-

respondentes aos picos de aniquilação, duplo escape etc. A e

xecução da contagem conforme o estabelecido acima, possibíli

ta a contagem de qualquer raio-y de energia acima de 330 KeV,

mesmo não emitido no decaimento do 2>A1. Esta possibilidade

de interferência está estudada na secção 4.2.
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3.3 - TRATAMENTO DO MINÉRIO

Os minérios para análise, fornecidos pelo 4?

Distrito do Departamento Nacional de Produção MineTal (DNPM),

foram cognominados de acordo com a procedência conforme a ta

bela 3.3a.

TABELA 3.3a

AMOSTRAS DE BAUXITA

CÓDIGO DAS AMOSTRAS PROCEDÊNCIA

BP1 Rio Trombetas/Parã

BP2 Pará

BMG1 Poços de Caldas/Minas Gerais

BMG2 Astolfo Dutra/Minas Gerais

BMG3 Minas Gerais

BES1 Mimoso do Sul/Espírito Santo

BSP1 São Paulo

Esses minérios foram recebidos em fragmentos

que variavam de 0,5 cm a 40 cm aproximadamente. Procedeu-se

inicialmente ã quebra do material até fragmentos menores, em

triturador mecânico. Quando se obteve um tamanho razoável,foi

realizada a moagem em moinho a disco. Ao fim desse procedimen

to, já se obteve um pó relativamente fine. Testando a granulo

metria verificou-se que apenas uma fração do material não pas

sava por peneiras de 100 mesh. Essa fração foi moida a seguir

em um moinho a bolas de porcelana. Prosseguiu-se o tratamento

até conseguir que toda a amostra passasse em peneira de nylon



Departamento de Recursos Minerais da SUDENE.

Realizada a pulverização procurou-se homogenei-

zar a amostra, usando o método de espalhar o minério em reci

piente plástico, misturando e quarteando com espátula.

A análise química convencional por via úmida

das amostras descritas acima, foi realizada por dois laboTatô

rios diferentes, cujos resultados podem ser observados na ta-

bela 3.3b. Os resultados encontrados pelo laboratório 2, são

médias de duas observações. Nota-se entretanto, a discrepân -

cia com os resultados da análise feita pelo laboratório 1. Pã

ra algumas amostras recorreu-se a uma segunda análise no labo

ratório 1, obtendo-se resultados substancialmente diferentes.

Fêz-se necessário a escolha de um laboratório, para a compara

ção com os resultados referentes ao método utilizado nesse

trabalho. 0 critério de escolha adotado é exposto na secção

3.4.3.

TABELA 3.3b

RESULTADOS DA ANALISE QUÍMICA CONVENCIONAL

AMOSTRAS

BP1
BES1

BP2

BMG2

BMG3

BMG1

BSP1

LABORATÓRIO 1
(% Al.O,)

41,6

52,0

56,7

58,6 e 55,8*

57,6

64,3 e 59,5*

59,5

LABORATÓRIO 2
Cl AlaO,)

49,85

51,37

53,25

53,99

56,73

58,57

59,81

* Stgunda Aníltie.
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3.1 - ARRANJO DE IRRADIAÇÃO

Para a determinação da concentração de alunínio

em bauxita, através da ativação con neutrons, foi estudada a

melhor posição para irradiação da amostra em relação a fonte

de neutrons. A assim chamada posição de irradiação da amostra

fica fixada, dependente da espessura do moderador e refletor

a ser utilizada no arranjo para moderação e reflexão dos

neutrons.

3.4.1 - MODERADOR DE NEUTRONS

A reação 27Al(n,Y)20 Al, utilizada para determi

nação de alumínio em bauxita, é induzida com maior probabili-

dade por neutrons térmicos. £ necessário, portanto, termali -

zar os neutrons emitidos pela fonte para se obter uma razoá-

vel taxa de reação.

A parafina foi escolhida como material modera

dor, por ser mais favorável a instalação do sistema. A parafí.

na constituída especialmente por hidrocarbonetos sólidos da

série saturada /40/, C22 Hi»6 até C 3 5 H72, tem uma concentra -

ção de hidrogênio de 8,15 x IO22 átomos.cm" .

Para encontrar a posição ótima de irradiação ,

realizou-se um mapeamento do fluxo e razão de cádmio ao longo

do eixo horizontal da fonte em meio a parafina. 0 mapeamento

foi efetuado, usando pastilhas de alumínio como monitores. Ejs

ses monitores possuem as seguintes especificações:
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MARCA DIÂMETRO COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO MASSA

Durai 1,4 cm 1,2 cm Al - 951 5g
Cu - 41

•. . .:.•...:._..:.•...:.•...:.•...:.•.:.•...:.•...: \ ..Mg - . 1 %

A figura 3.4.1a mostra a curva de decaimento da

radioatividade induzida na pastilha de alumínio, acima mencio

nada, encontrando-se a meia-vida de 2,25 min. O monitor foi

irradiado por 4 min, limitando a ativação dos componentes Cu

e Mg. A transferência do material ativado para execução das

contagens foi feita no menor espaço de tempo possível, 40 se

gundos. As contagens foram efetuadas a cada 30 s por um tempo

total de aproximadamente 9 min.

A monitoração do fluxo de neutrons ao longo do

eixo horizontal, para determinação da espessura ideal de mode

ração, foi realizada em arranjo cilíndrico de parafina com

37 cm de altura por 56 cm de diâmetro. Utilizando pastilhas

de alumínio como monitores de fluxo, efetuou-se irradiações

para diferentes espessuras de moderador. Para essas mesmas e£

pessuras de parafina como meio moderador, irradiações adicio

nais foram feitas usando os monitores cobertos com folha de

cádmio para determinação da razão de cãdmio. A figura 3.4.1b

mostra a variação da atividade induzida na pastilha de alumí-

nio e a razão de cãdmio, ambas em relação a distância da fon

te de neutrons do longo do eixo horizontal, para diferentes '

espessuras do moderador. A razão de cádmio orienta a determi

nação da espessura do moderador pois ê uma medida do grau

de termalização do fluxo.
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COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO: r « - 0.998

50 ICO ISO 200 290 500 990 400 450 500 550
TEMPO ( • )

DECAIMENTO RADIOATIVO PARA A PASTILHA
DE ALUMÍNIO IRRADIADA

FI6. 3.4.1a
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Foi escolhida a espessura de 3 cm de parafina para boa terma

lização de neutrons, baseada no valor da razão de cádmio

(~ 30). Também foi observado que a taxa de contagem especifi

ca obtida para essa espessura, 900 cpm.g"1, é" da mesma ordem

de grandeza da melhor taxa encontrada.

Na posição definida acima foi encontrado um

fluxo térmico de ordem de 10%n.cm"2.s~l, empregando manga

nês como monitor de fluxo /41/.

3.1.2 - REFLETOR DE NEUTRONS

Para se obter uma distribuição do fluxo o mais

uniforme possível dentro do corpo da amostra construiram-se a

néis de parafina como refletor, que têm a característica de

diminuir as perdas de neutrons por espalhamento.

Seguindo as dimensões, já especificadas, da fon

te de neutrons e moderador construiu-se um arranjo cilíndri-

co em parafina, medindo 23 cm de diâmetro por 40 cm de altu-

ra. A figura 3.4.2 mostra esse arranjo, encontrando-se a fon

te de neutrons no eixo central e a 3 cm de espessura de para

fina o guia para irradiação. Os anéis de parafina vão sendo,

um a um, acoplados ao arranjo de irradiação, até se obter a

espessura adequada do refletor. Foram feitas irradiações com

pastilhas de alumínio, para cada espessura de refletor, de

modo que a atividade induzida na pastilha aumentou com a es.

pessura do refletor.

Os resultados obtidos em 5 determinações para

cada espessura de refletor, estão expressos na tabela 3.4.2.
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FONTE

57 em

ARRANJO EM PARAFINA
FIG 3 .4 .2
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TABELA 3.4.2

EFEITO DA ESPESSURA DO REFLETOR

DISCRIMINAÇÃO

Contagem média

em cpm

1,0 cm

3230±45

ESPESSURA DO

2,5 cm

4044±180

4,0 cm

4661±162

REFLETOR

5,5 an

4503±80

7,0 cm

4543±92

Mediante análise desses dados determina-se a espessura do

refletor como 7 cm, baseada no aspecto da saturação das con

tãgens. Mesmo existindo uma saturação a partir de 4 cm, a eŝ

colha da espessura do refletor em 7 cm visa a utilização dos

3 cm excedentes da parafina, como parte da blindagem para

proteção radiológica.

3.4.3 - ANALISE EM ESCALA DE LABORATÓRIO

Cada uma das sete amostras de 100 g preparadas

segundo a secção 3.3, foi analisada nas condições mostradas

na tabela 3.4.3, utilizando o arranjo da figura 3.4.2 para

irradiações.

TABELA 3.4.3

CONDIÇÕES PARA ANÁLISE COM 100 g DE AMOSTRA

TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE NÚMERO DE DETERMINAÇÕES
IRRADIAÇÃO TRANSPORTE CONTAGEM PARA CADA AMOSTRA

4 min 40 s 4 min 5
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Os tempos estabelecidos na tabela 3.4.3 são £

dequados à analise e evitam a indução de atividades que vi

riam interferir na medida do radionuclideo Al-28.

Pesou-se cada uma das 7 anostrás de bauxita em

recipientes de plástico, de modo que se pudesse irradiar e

contar cada amostra no mesmo recipiente sem fazer transferên

cias.

Em relação ã contagem média líquida, obtida em

cinco determinações para cada amostra de bauxita, testou-se

a hipótese das amostras serem provenientes de uma mesma popu

lação. Adotou-se o teste-t de Student, descrito no apêndice,

para verificar se essas médias diferiam significativamente.

Os resultados expressos por contagem em 4 min,

foram correlacionados com os resultados da análise química

convencional, através de regressão linear simples.

Tendo em vista que os resultados encontrado pe

los laboratórios 1 e 2 estão um pouco discrepantes, (Tabela

3.3b) fêz-se necessário adotar um critério para a escolha

da análise química para traçar a reta de calibração. 0 cri.

terio foi feito através da melhor relação linear entre os re

sultados das análises químicas dos laboratórios 1 e 2 em re

lação a análise pelo método por ativação.
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3.5 - MODELO DE SIMULAÇÃO

3.5.1 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Para a monitoração da concentração de alumínio

em bauxita ê requerido um sistema contínuo para análise não

destrutiva. 0 processo proposto para o controle de alumínio u

tiliza o método de analise por ativação com neutrons, compon-

do-se basicamente de câmara de irradiação e câmara de conta

gem. A amostra é ativada por fonte isotopica de neutrons na

câmara de irradiação, ser.do posteriormente analisada pelo mé-

todo de espectrometria gama, na câmara de contagem.

A câmara de irradiação compreende a fonte de

neutrons, moderador, material a ser analizado, refletor e

blindagem. A escolha da sua geometria é condizente com a geo

metria da fonte de neutrons, para um melhor aproveitamento do

fluxo. Fica portanto definida a forma cilíndrica para essa cã

mara, devido a forma cilíndrica da fonte de neutrons. Confor

me descrito na secção 3.1, a parte inferior da fonte dispõe

de material de estrutura e através de alguns tastes observa-

se que o fluxo de neutrons na parte inferior da fonte dife

re, por um fator duas vezes menor, do fluxo de neutrons na

parte lateral da mesma.

A transferência do material ativado da câmara

de irradiação para a cápsula de contagem dar-se-á pela força

da gravidade, a cápsula de contagem será deslocada até a cama

ra de contagem. A detecção da radiação gama proveniente do

radionuclídeo 2*A1, como especificada na secção 3.2, é reali-

zada na câmara de contagem. Essa câmara, em estrutura cilín -
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drica, comporta o detector a cristal cintilador de Nal(Tl).

3.5.2 - VOLUME DE MATERIAL

Sendo o processo de análise destinado a reali-

zar controle de minério para produção industrial, é convenien

te que o volume de material analisado seja o maior possível

para que seja minimizado o erro com a amostragem.

Obtido os dados referentes às espessuras do mo

derador e refletor torna-se necessário, para o dimensionamen-

to final da câmara de irradiação, estimar a altura e espessu-

ra da coluna de material a ser irradiado.

Para se obter o dado referente à altura da colu

na de amostra, é nocessãrio ter informações sobre a distribui,

ção vertical do fluxo de neutrons na posição de irradiação.

Foi verificada a distribuição vertical do fluxo por uma série

de medidas, usando seis pastilhas de alumínio dispostas em tu

bo de PVC de 9 cm de altura por 2 cm de diâmetro. Esse estu-

do foi efetuado em arranjo cilíndrico de parafina, como mos

tra a figura 3.4.2, com espessura de refletor de 7 cm. Posi -

cionados no guia de irradiação, os monitores de fluxo foram

irradiados por 10 min, necessitando 40 s de decaimento para

efetuar as contagens um a um por 20 s cada. Através da curva

de decaimento radioativo para as pastilhas de alumínio, dado

na figura 3.4.1a, fêz-se as correções para um to=40 s apôs o

término da irradiação para todas as pastilhas. Essas corre-

ções são devido ao tempo gasto na troca das pastilhas e ao

tempo acumulado para cada contagem individual das mesmas.

Constatou-se através dos dados mostrados na fígu
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ra 3.5.2a, uma variação no fluxo de 4,71. Essa informação jus

tifica a altura da coluna de amostra em 5 cm.

Para definição da espessura radial de amostra

a ser irradiada foram feitos testes com amostras de 100g de

bauxita, inserida em envôlucro plástico cilíndrico de 4 cm de

diâmetro e 6 cm de altura. Esse estudo que propicia informai

ções sobre o efeito composto de fluxo e blindagem da amostra

de 4 cm de espessura, ê mostrado na figura 3.5.2b. 0 teste

consiste em irradiar as amostras de bauxita, contando-a em

várias orientações relativa ã orientação da irradiação. A ori

entação designada por zero ê a face da amostra exposta diretja

mente ao fluxo de neutrons, enquanto as orientações IT, ̂ e T̂ »

são as faces opostas e laterais da amostra em relação ao flu

xo de neutrons. A cada irradiação da amostra na orientação ze

ro, executou-se uma contagem para as orientações zero, *, w e

-j^ respectivamente.

Os resultados indicam uma pequena variação de

± 5,51 em relação a média, o que permite a utilização de 4 cm

para espessura radial da coluna da amostra.

Definida a geometria anelar, com espessura ra

dial de 4 cm e altura da coluna em 5 cm, o volume total de

amostra ê de aproximadamente 950 cmJ ao qual corresponde uma

massa de aproximadamente 2 kg, que implica numa boa represen-

tatibilidade de amostragem.
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3.5.3 - DIMENSIONAMENTO DO MODELO

Quando completo o estudo preliminar para o de-

senvolvimento do sistema que determinará o teor de alumínio

através da ativação com neutrons, iniciou-se a construção de

um modelo para simular a análise de bauxita em escala pilo

to.

A montagem do modelo de simulação teve por

objetivo, demonstar que com os componentes principais do

sistema, câmara de irradiação e câmara de contagem, seria po_s

sível analisar a bauxita com parâmetros de análise equivalen-

te aos obtidos em laboratório. Isto é, o erro total estaria

na mesma faixa do erro cometido em laboratório e o tempo de

análise - que inclui tempo de irradiação, tempo de transporte

e tempo de contagem - seria mínimo.

As operações de irradiação e detecção ocorreram

em câmaras com dimensionamento próprio que funcionam absoluta

mente independentes. Para dimensionar a câmara de irradiação*

foram utilizadas as espessuras já determinadas para: moder£

dor, refletor e volume de material . 0 esquema do modelo de

simulação encontra-se ilustrado na figura 3.5.3.

3.5.4 - CÂMARA DE IRRADIAÇÃO

A câmara de irradiação composta de fonte de nêu

trons, moderador, espaço para amostra e refletor, teve em



CAMARA DE IRRADIAÇÃO

CÁPSULA DE CONTAGEM SUPORTE PARA TRANSPORTE
DA CÁPSULA DE CONTAOEM

CÂMARA DE CONTAOEM

BLINDAGEM DE CHUMBO

Off Tf e TOR A N O I ( T L )

MODELO DE SIMULAÇÃO RS, 9 . 5 . 3
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sua construção componentes essencialmente simples, que in-

cluem tubos guias para estrutura cilíndrica em chapa galvani-

zada e parafina. A figura 3.5.4a, esquematiza o material e as

espessuras da câmara.

Para a construção dessa câmara, seguiu-se o dî

mensionamento previsto nos testes preliminares. 0 guia para

o posicionamento da fonte foi circundado por 3 cm de parafina,

para moderação dos neutrons, formando o cilindro central. Co

mo pode ser observado na figura 3.5,4b, a câmara de irradia-

ção comporta 2 kg de amostra que circunda o cilindro central.

0 refletor, cilindro contendo 7 cm de espessura de parafina ,

coaxial ao guia da fonte, completa a montagem para a irradia-

ção das amostras. Todo esse conjunto foi erguido, em suporte

de madeira, a uma altura de aproximadamente 2 m do solo.

A parte inferior da câmara de irradiação acomo-

da um sistema abre-fecha, em forma de segmentos semi-circula-

res. Esses segmentos, em acrílico, estão presos por uma extr£

midade na parte inferior do cilindro contendo o refletor. A

outra extremidade, a semi-circular, foi acomodada no cilindro

central. Consequentemente, esses segmentos quando unidos v£

dam a passagem da amostra - período de irradiação; quando a

bertos, por comando manual, possibilita o escoamento da amojs

tra por gravidade.

3.5.5 - CÂMARA E3 CONTAGEM

A câmara de contagem acomoda o detector e a cáj>

sula de contagem. Foi construída em blocos de chumbo, encon -

trando-se a 3 m da câmara de irradiação.
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I . FONTE OE NEUTRONS

2 . 3,0 cm DE PARAFINA ( MODERADOR )

5 - 4,0 cm PARA AMOSTRA

4 • 7,0 cm 0E PARAFINA ( REFLETOR )

ESQUEMA BÁSICO DA CÂMARA
DE IRRADIAÇÃO

FIG. 3.5.4o



• 4 0 0 mm

REFLETOR

AMOSTRA PONTE DE

NEUTRONS
MOOERAOOR

AA

CÂMARA OE IRRADIAÇÃO
F1G. 3.5.4 b
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A cápsula de contagem consiste em dois cilín -

dros de cloreto de polivinil, PVC, coaxiais. Esse recipiente

coleta a amostra após a ativação, deslocando-se em suportes

de madeira ate ser acoplado ao detector a cristal Nal(Tl)» pa

ra se efetuar as contagens. A figura 3.5.5 mostra a cápsula

de contagem, cujo dimensionamento está assim especificado: ei

lindro maior com 28 cm de altura por 15 cm de diâmetro, cilin

dro menor, para o posicionamento do detector, com 5,5 cm de

altura por 6 cm de diâmetro.

3.5.6 - TESTE DE AVALIAÇÃO

Feita a montagem do modelo de simulação para o

projeto piloto foi realizada a análise com amostras de 2 kg ,

com os mesmos tempos de irradiação e contagem determinados em

laboratório, para teste de desempenho do sistema.

Foi determinada através de uma série de 5 irra-

diações e contagens, para a mesma amostra de 2 kg de bauxita,

a faixa de erro para análise de alumínio. A amostra em granu-

lometria de 100 mesh, foi irradiada, sendo transportada pela

cápsula de contagem em 30 s para início da contagem. Os dados

coletados através das observações para reprodutibilidade, re-

ceberam o tratamento estatístico descrito no apêndice.

3.6 - BLINDAGEM E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

0 cálculo para blindagem e proteção radiológica

adotado no projeto,baseia-se em formulação teórica e em moni-

toração experimental. Os aspectos considerados neste contexto
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T

PAREDE EM PVC

SUPORTE EM ACRÍLICO

CÁPSULA 0E CONTAGEM
FIG. 3.5.5
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são os seguintes:

- Reduzir a taxa de dose para neutrons e radiação gana* do

ponto de vista da proteção biológica.

- Reduzir o nível de radiação na câmara de contagem, devido

ao "background" ambiental e a fonte de neutrons localizada

na câmara de irradiação.

- Reduzir a contribuição da radiação gama no detector devido

ao efeito "Streaming", através do tubo que une a câmara de

irradiação com a de contagem.

3.6.1 - TAXA DE DOSE PARA NEUTRONS E RADIAÇÃO GAMA

A taxa equivalente de dose para neutrons rãpji

dos na superfície de uma blindagem de água, D (mrem/h), é d£

da pelas seguintes equações /42/:

Ds = D u . f (3.6.1a)

p ','(»>•«>,») (3.6.1b)
u 4irR*

f » 0,892.e-°>129t
+0,l08.e-°>

091t (3.6.1c)

onde:

D u * Taxa equivalente de dose para uma fonte (mrem/h)

f • Fator de atenuação de neutrons para água

s « Intensidade da fonte (neutrons.s" )

R • Distância â fonte (cm)

t » Espessura de ãgua (cm)
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Para se obter o fator de atenuação de neutrons para a parafi-

na, f , utiliza-se a Tazão da concentração de hidrogênio da

parafina em relação a da água, T ^ , na equação 3.6.1c. Assim
"a

sendo, o fator de atenuação para 30 cm de parafina será dado

por:

f * 0>892.e-
0»129-1»22-30

+0,108.e-
0'091-1»22-30 = 0,0118

Portanto, para a fonte de neutrons de 2*1Am/Be de 5 Ci, emi

tindo 1,1x107 neutrons.s"1, a taxa equivalente de dose, D g ,

após 30 cm de parafina seria de 1,49 mrem/h.

De modo a confirmar o resultado teórico encon-

trado, foram feitas monitorações para uma blindagem com 30 cm

de parafina. 0 instrumento usado para monitoração foi o

488A-Victoreen, que referencia o fluxo de neutrons rápidos

por cn^.s"1. A especificação desse instrumento encontra-se na

tabela 3.6.1. 0 resultado encontrado foi 11 neutrons por

cm2, s"1 que ê equivalente a 1,4 mrem/h. Portanto, compatível

com o resultado teói-ico de 1,49 mTem/h.

TABELA 3.6.1

DADOS DE REFERENCIA DOS MONITORES DE ÃREA

INTERVALO DE rvATTnin TEMPO DE
OPERAÇÃO RESPOSTA

Modelo 488A 0 - 12 x 10» n/cw'.s"1 i20t Por seleção
externa

Modelo 493 0 - 5 0 mR/h ±201 10 s
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Com respeito a radiação gama, ao redor de câma-

ra de irradiação, foram feitas monitorações no arranjo de

30 cm de parafina encontrando-se na superfície deste 3 mR/h.

Utilizou-se para essa monitoração, o equipamento modelo 493 -

Victoreen especificado na tabela 3.6.1. Adicionando-se ao ar

Tanjo citado 4 cm de chumbo,a taxa gama foi reduzida para

1 mR/h. Para espessura adicional de 4 cm de chumbo, o valor

da dose da Tadiação gama obtida oferece segurança consideran

do-se que. a média descrita pelas normas de segurança, esti

ma doses menores do que 2 mR/h para 40 horas semanais de tra-

balho na indústria. Testes com blindagem de barita para radia

ção gama, demonstram que ha necessidade de adicionar ao

arranjo de 30 cm de parafina, uma espessura de 10 cm desse ma

terial para obter a dose de 1 mR/h.

3,6.2 - NÍVEL DE RADIAÇÃO NA CÂMARA DE CONTAGEM

Para a blindagem na câmara de contagem, que pro

porcionarã uma eficiência maior nas contagens obtidas,seguem-

se alguns critérios que possibilitarão a implantação de um

sistema interligado-câmara de irradiação e câmara de contagem.

Para essa montagem, a radiação atingirá o detector por três

caminhos; a) a penetração da radiação através do tubo interco

nector, usado no transporte da amostra; b) a componente trans

mitida ao longo da blindagem e c) a componente espalhada nas

regiões circunvizinhas. A situação "streaming" devido às con

tribuições (b) e (c), são despresiveis em relação a (a), que

depende das dimensões do tubo interconector. Assim, efetuou-

se testes de dimensionamento do tubo cilíndrico para o trans-

porte da amostra entre as duas câmaras. Encontrou-se em tubo
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de até 7,5 cm de diâmetro, um escoamento livre para a amos_

tra, estando o tubo a uma inclinação de 30° com o eixo vert_i

cal. Passou-se então, aos cálculos para o efeito "streaming"

/43, 44/.

Considerando que o conduto cilíndrico é acopla

do na parte inferior da câmara de irradiação, o número total

de fótons lançados ao tubo é de N « ̂  .ir.r*. A fração des-

ses fótons que irá incidir no tubo por unidade de ângulo só

lido é •*= e o ângulo sólido relativo para os fótons alcança

rem a outra extremidade do tubo é 2TT sen 6 d6. 0 limite para

integração fica de 8 = 0 para 6 2- sen**1 £• Assim, o fluxo

gama |> na extremidade final do tubo é dado por:

sen"1?
-^- = - í— J (è .Tr.rO. 4r • 2w sen e de * 6 . Jf- (3.6.2a)
ir.r1 ir.r* <T ° a ° Lh

sendo o fator de atenuação: -*- -^—

onde:

L B Comprimento do tubo (cm)

No e Número total de fótons na entrada do tubo

N & Número total de fótons lançados na saída do tubo

r = Raio do tubo (cm)

• Fluxo na parte inferior do tubo (fótons.cm"2.s"1)

• Fluxo na parte superior do tubo (fótons.cm"2.s"1)

Para tubos cilíndricos em vários segmentos ,

tem-se a equação 3.6.2b que descreve a tenuação dos raios ga

ma:

• - Po • —t • < — )• A • C * ). -^r (3.6.2b)
0 2LÍ 2 senOj 2LÍ 2 sen62 2L9
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O fator de atenuação considerando K = 1 será:

. (_!_). JCL
2 senex 2L| 2 sene2 2L|

onde:

Li, L2, L3 = Comprimento individual dos segmentos.

8i, 62 = Angulo entre os segmentos sucessivos do tubo

k = Coeficiente de reflexão do tubo

No caso do segmento simples de 3 metros de com

primento e 7,5 cm de diâmetro, entre a câmara de irradiação e

contagem, o fator de atenuação usando a equação (3.6.2a) ê

7,8 x IO"5. Contudo, utilizando-se tal conexão com três seg-

mentos de 40 cm, 200 cm e 40 cm, .tendo um ângulo de 30° entre

os sucessivos segmentos, o fator de atenuação usando a equa -

ção 3.6.2b ê 3,4 x 10"9.

Pode ser notado que além do "streaming" ser

menor utilizando tubo em múltiplos segmentos, comparado ao ca

so usando tubo com segmento simples, o sistema como um tudo

fica mais compactado. A separação vertical entre as câmaras

de irradiação e contagem fica em 1 metro.

A blindagem em torno da câmara de contagem ê

feita com chumbo,em paredes de 5 cm. 0 limite superior da

contribuição do "background" pela fonte de neutrons, pode ser

estabelecido. Considerando a taxa de emissão gama de 6 x 10*

por neutrons (não corrigida a atenuação do encapsulamento) ,

com os gama incidindo no detector, a cristal Nal(Tl) 2" x 2"

com eficiência de 51, as contagens por segundo devido ao

"streaming" para os tubos em segmentos múltiplos descrito ac:L

ma, serão:
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(6xlOs) . (IO7) . (3,4x10-*) . (*(2,S4)2) . (0,05) - 207 cps

Para o projeto proposto, a contribuição "streaming" será redu

zida, pela inclusão de 10 cm de parafina na parte inferior da

fonte de neutrons.



- FONTES DE ERROS

As fontes de erros envolvidas no presente traba

lho podem ser assim classificadas:

- Erro de geometria: geometria de irradiação e de contagem

- Erro intrínseco ao método: auto-blindagem de nêutTons, ate-

nuação gama e interferências

- Erro de amostragem: umidade na amostra

4.1 - EFEITO COMPOSTO DE FLUXO E BLINDAGENS DA AMOSTRA

A absorção e espalhamento de neutrons pelas suce£

sivas camadas da amostra, tal que as camadas interiores não

estão expostas ao mesmo fluxo que as camadas exteriores, é co

nhecido como efeito de auto-blindagem de neutrons. Esse efei-

to fica superposto ã distribuição do fluxo no volume de amo£

tra, dependendo da geometria da fonte. 0 efeito de auto-blin-

dagem depende da secção de choque do nuclídeo alvo, massa,den

sidade e geometria da amostra a ser irradiada. Por outro lado,

parte dos raios gama emitidos pela massa de amostra irradiada,

são absorvidos e espalhados dentro da própria amostra não a

tingindo o detector. Esse efeito denominado atenuação gama I



58

função da energia emitida, da geometria e da densidade da a

mostra. Esses efeitos compostos de auto-blindagem, distribui

ção do fluxo e atenuação gama, foram avaliados conjuntamente

para a geometria de irradiação e contagem escolhidas.

A respeito da geometria de irradiação e contagem1

duas situações estão envolvidas nesse trabalho: a) no teste

de laboratório com amostra de 100 g em envõlucro cilíndrico '

de 4 cm de diâmetro; b) no modelo de simulação com amostra de

2 kg na forma anelar, com espessura radial de 4 cm. Para amo£

trás de 100 g através de um controle de referência na coloca

ção das amostras para irradiação e contagens, minimiza-se o e

feito composto acima mencionado. Esse controle entretanto não

é possível para amostras de 2 kg, desde que a amostra após a

irradiação cai por gravidade na cápsula de contagem sem qual-

quer controle de referência. Portanto, para a situação com

2 kg de amostra, o estudo realizado sob o efeito composto de

fluxo de neutrons e blindagens da amostra descrito na secção

3.5.2., pode dar uma estimativa desse efeito. Nesse estudo a

variação média de 5,51 foi observada.

4.2 - PROVÁVEIS INTERFERÊNCIAS

Na ativação da bauxita podem ser induzidas outras

reações além da reação de interesse, 27Al(n,Y)28A1. Essas pro

viveis interferências limitam a precisão final do método, ou

afetam seu limite de detecção.

A figura 4.2 mostra o espectro gama de uma amos_

tra de bauxita, antes (A) e após a irradiação (B).
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As principais atividades naturais na bauxita, se

devem aos nuclídeos 20$Tl, 22*Ac e 212Bi, membros da série do

"*Th; 21%Bi e *lh?b ambos membros da série do 216U. Notada

•ente, durante a contagem de 20 min como ilustrado na figura

4.2(A), apenas 208T1 permite uma identificação inequívoca.Ten

do sido adotada a condição de contagem para todo o espectro,

foi considerada a atividade natural para cada amostra e in

cluída no "background" para o detector de Nal(Tl).

Apôs a irradiação da amostra obteve-se a formação

do espectro gama ilustrado na figura 4.2(B). Pela composição

da bauxita, considerou-se como possíveis interferências as

reações induzidas citadas na tabela 4.2. Os tempos escolhidos

para irradiação, transporte da amostra e contagem, junto com

a boa termalização obtida na posição de irradiação e o fato

dos nuclídeos mencionados na tabela 4.2 encontrarem-se em pe

quena quantidade nas amostras, minimizam bastante o efeito de

interferência. Assim, de maneira a atestar que a radiação de

tectada provinha do decaimento do radionuclídeo de interesse,

foram realizadas determinações da meia-vida do decaimento ra

dioativo em cada amostra de bauxita irradiada.

Os resultados, ilustrados na figura 5c e sumarizji

dos na tabela 5c, mostram que as meias-vidas determinadas não

diferem significativamente da meia-vida tabelada para o alunu

nio-28. Portanto, a contribuição das possíveis interferências

foi considerada desprezível.
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TABELA 4.2

REAÇÕES INTERFERENTES
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SECCAO DE CHOQUE MEIA VIDA
ENERGIA-

REAÇÃO DO NUCLlDEO ALVO DO RADIO-
(KeVD

(mb) / 4 5 / NUCLÍDEO

e S i ( n , p ) 2 8 A l 6,4 * • 2,246 min 1779

2? Al(n,p)2 7Mg 4,0 ** 9,46 min 844, 1014

56 Fe(n,p)5 6Mn 2,58 h 847,1811,2113.

5sMnCn,Y)5SMn 13,3 x IO3* 2,58 h 847,1811,2113

S1V (n,Y)5 2V 4 ,9 x IO3* 3,75 min 1434

5 p Ti(n ,Y) 5 1 Ti 0,179 x IO3* 5,8 min 320, 928

* Secção de choque para neutrons térmicos .

** Secção de choque média para neutrons de f i s s ã o .
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1,3 - EFEITO DA UNIDADE

Foi estudada a influência que a variação do grau

de umidade da bauxita poderia causar na determinação de alu-

mínio. Essa influência poderia se exercer por dois fatores :

variação na densidade da amostra e diferença no grau de ter-

mal ização do fluxo.

Este estudo levou em conta a faixa de umidade em

que as amostras de bauxita se encontram. Foi tomado 101 como

o grau máximo de umidade e as amostras foram preparadas. D<e

terminando-se a umidade natural das amostras de bauxita como

de aproximadamente II, foram preparadas amostras com umidade

no intervalo entre 1,6-101. A metodologia aplicada foi a de

secagem da amostra em estufa a 110°C, com posterior homoge -

neização da amostra de bauxita com ãgua. Essas amostras de

10 g foram ativadas cada uma por 10 min e contadas por 2 min,

nas mesmas condições.

Os dados obtidos revelam que para a faixa de umi.

dade estudada não existe diferença apreciável na detecção do

radionuclideo 28A1 produzido pela reação nuclear 27Al(n,Y)2BAl.



5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

A figura 5a mostra as relações entre os resulta

dos das análises, pelo método químico convencional por via

úmida e por ativação com neutrons. Observa-se que na relação

entre os resultados referentes aos laboratórios 1 e 2, encon

trau-se pontos bem fora da reta de linearidade. 0 mesmo aconte

ce quando se relaciona os resultados obtidos com análise por

ativação e os dados do laboratório 1. £ evidente entretanto ,

a linearidade encontrada na relação dos resultados obtidos

com analise por ativação e a análise por via úmida do labora

tõrio 2. Essa relação significante justifica a adoção do labo

ratõrio 2 como a analise química padrão.

A tabela 5a mostra os resultados obtidos com a

análise por ativação, paia as contagens médias das 7 amostras

de 10U g de bauxita. A tabela mostra também os valores de t,

calculados através da formula (7c) no apêndice, entre as duas

médias mais próximas e o resultado da análise química por via

úmida.
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40

A LABORATÓRIO 2 EM RELAÇÃO A LABORATÓRIO I

O LABORATÓRIO 2 EM RELAÇÃO A ANALISE POR ATIVAÇÃO

• LABORATÓRIO I EM RELAÇÃO A ANÁLISE POR ATIVAÇXÒ

RELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS

DAS ANÁLISES

FI6. 50
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TABELA 5a

RESULTADOS PARA 100 g DE AMOSTRA

CÓDIGO DAS

AMOSTRAS

PB1

BES1

BP2

BMG2

BMG3

BMG1

BSP1

ANALISE
QUÍMICA
(l A1,OS)

49,85

51,37

53,25

53,99

56,73

58,57

59,81

CONTAGEM LÍQUIDA

(4 min)

7292± 77

7494 ± 92

8007 ± 108

8166± 130

8365 ± 77

8686± 49

8860 ± 93

VALOR t
(CALCULADO)

3,37

7,23

1,87

2,62

6,98

2,10

OBS: ReAultadoA &xpiZ6òo6 em (X t S )

Como base cm um teste bilateral no nível de con

fiança 0,1, rejeita-se a hipótese das médias serem iguais,

quando o valor de t calculado for superior ao valor de t re

querido, o qual para 8 graus de liberdade a um nível de conM

anca de 90% e igual a 1,86. Por conseguinte, pode-se rejeitar

a hipótese formulada, concluindo pelos valores encontrados pai

ra o t, na tabela 5a, que existe uma diferença real entre as

médias. Nota-se contudo, que para as amostras PB2 e BMG2, a

hipótese não ê rejeitada ao nível de confiança de 90$. Isso

significa que ao nível de confiança de 90$, distingue-se as

amostras cujas concentrações de alumina diferem entre si de

1,2$ ou mais.

A figura 5b expressa a reta de calibração, obti

da através da regressão linear simples aplicada aos resulta-

dos, com análise por ativação correlacionados a analise quími
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ca, expressos na tabela Sa. O estudo para o ajuste dos da

dos segundo a reta, Y « -323,5 + 154,2 . x, mostra que o dejs

vio na interseção da ordenada in<lui a origem, dentro do li-

mite de erro experimental. Uma reta de regressão linear pas-

sando pela origem foi adotada como ê esperado teoricamente..

Essa reta ê Y = 148,3 . x. 0 coeficiente de correlação encon

trado foi de 0,984.

A tabela 5b expressa os limites de detecção e

determinação, calculados através das fórmulas (7e) e (7f) no

apêndice.

TABELA 5b

LIMITE QUANTITATIVO.E QUALITATIVO

Limite de Detecção ^ 2 g de Al

Limite de Determinação ^ 5 g de Al

A figura 5c ilustra a determinação da meia-vida

relativa ao decaimento radioativo para amostra de bauxita ir

radiada. Na tabela 5c. encontram-se as meias-vidas determinadas

para todas as amostras de bauxita, sendo médias calculadas a

partir da regressão exponencial das curvas de decaimento e o

desvio padrão calculado baseado no coeficiente de correlação.
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TABELA 5c

DETERMINAÇÕES DE MEIAS-VIDAS NAS AMOSTRAS

DE BAUXITA

CÓDIGO DAS AMOSTRAS MEIA-VIDA (min)

BP1 2,33 ± 0,08

BP2 2,20 ± 0,05

BES1 2,20 ± 0,04

BMG1 2,28 ± 0,04

BMG2 2,20 ± 0,04

BMG3 2,37 ± 0,05

BSP1 2,22 ± 0,05

OBSt MeÀa-vida. tabulada /39/s 2,24 min

Para medidas da reprodutibilidade com amostra

de 2 kg de bauxite, no modelo de simulação, estimou-se a preci

são relativa, -£ • 100, através de 5 determinações repetidas

com a mesma amostra sob as mesmas condições experimentais. Os

resultados constam na tabela 5d, encontrando-se uma precisão

na faixa de 2,4 a 31.
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TABELA Sd

REPRODUTIBILIDADE PARA AMOSTRA DE 2 kg PARA

CINCO DETERMINAÇÕES REPETIDAS

CÓDIGO A3

AMOSTRAS

BP1

BMG2

BMG1

08S: ReAu&tadoÁ

ANALISE
QUÍMICA
(* A12O

49,85

53,99

58,57

UVU66* em (X

CONTAGEM LÍQUIDA

(4 min)

43694 *

52846 ±

55018 ±

± 5x»

1179

1640

1347

PRECISÃO

RELATIVA

2,7*

3,1*

2,4*



6 - PROJETO PILOTO E CONCLUSÕES

6.1 - PROJETO PILOTO

Com base nos resultados obtidos no modelo de si_

mulação, projetou-se um sistema para análise contínua de alu-

mínio em bauxita. 0 projeto piloto encontra-se esquematizado

na figura 6.1. 0 sistema foi projetado para operar em 4 está

gios. Ao primeiro estágio cabe a alimentação do sistema atra

vês do mecanismo de aspiração. A amostra então estocada em

tanque apropriado,, será transportada para câmara de alimen

tação 1. Por meio do sistema de controle, o fluxo de amostra

cessará quando atingir o volume especificado. 0 segundo está

gio do sistema de controle será completo, quando a amostra en

tão situada na câmara de alimentação for deslocada para cama.

ra de irradiação 2. Apôs o estágio de irradiação, a amostra

desloca-se para a câmara de contagem 3. Na fase de contagem

se obtém impulsos, referentes a detecção da radioatividade e

mitida pelo 2SA1, que são coletados e analizados em um siste

ma eletrônico associado. Ao fim do período de contagem, últi-

mo estágio, a amostra é retirada enquanto outra encontra-se

na câmara de irradiação. A tabela 6.1, reúne as especifica-

ções do sistema.
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ALIMENTAÇÃO

CÂMARA DE.
ALIMENTAÇAO

T) CÂMARA DE IRRADIAÇÃO

BLINDAGEM DE BARITA

REFLETOR DE PARAFINA

FONTE DE NEUTRONS

MODERADOR DE PARAFINA

— LACRE 3

BLOCO EM PARAFINA

\ CÂMARA DE
) CONTAGEM

BLINDAGEM DE CHUMBO

DETECTOR A N o I ( T i )J—
-g> LACRE 4

SAÍDA

ESQUEMA 00 PROJETO PILOTO
FIG- 6 . 1
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TABELA 6.1

DETALHES DO SISTEMA

CÂMARA DE ALIMENTAÇÃO

- Volume 1000 cm»

- Distância mínima entre as câmaras de alimentação/

irradiação 50 cm

CÂMARA DE IRRADIAÇÃO

- Espessura do moderador 3 cm

- Espessura do refletor 7 cm

- Massa de amostra de bauxita 2 kg

- Espessura de amostra 4 cm

- Altura da coluna de Amostra S cm

- Blindagem de barita 10 cm

CÂMARA DE CONTAGEM

- Diâmetro interno mínimo 13 cm

- Altura mínima 15 cm

- Blindagem de chumbo 5 cm

- Deslocamento vertical entre as câmaras de irra -

diação/contagem 1 m

- Distância mínima entre câmara de irradiação/conta

gem 2 m

TUBO CONECTORES

- Diâmetro mínimo 7,5 cm

- Inclinação máxima 30°
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O sistema de controle, que consiste basicamente

de um circuito contador de tempo, comanda o acionamento dos

lacres, controlando o fluxo da amostra. Assim, para todos os

estágios utilizam-se dispositivos pneumáticos para o bloqueio

periódico do fluxo de amostra. Os últimos três lacres são com

postos de duas partes, que abrem verticalmente para facilitar

a passagem da amostra. Sistematicamente, tem-se a circulação

da amostra: Abrindo-se o lacre 2, a queda livre da amostra pai

ra câmara de irradiação, quando o lacre 3 encontra-se fecha-

do. Após o período de irradiação, o lacre 3 abre e a amostra

desloca-se para câmara de contagem, cuio lacre 4 encontra-se

fechado. Nesse mesmo instante o lacre 1 é aberto para reali

mentaçao do sistema, iniciando um novo ciclo. Com o tempo

de contagem pré-selecionado, o lacre 4 abre tendo-se então

a fase de transferência do material analisado. 0 ciclo pode

ser interrompido por uma chave de emergência. Assim, o lacre

1 é fechado e todos os demais são abertos, sendo então esva

ziado o sistema.

6.2 - CONCLUSÕES

A curva de calibração encontrada em escala de

laboratório indica uma correlação linear significativa, en

tre as contagens líquidas obtidas e os teores de A12O, nas £

mostras, com coeficiente de correlação r * 0,98. 0 método uti-

lizado, além de ser não destrutivo e necessitar somente

8,5 min para determinação do teor de alumínio, apresenta uma

precisão relativa melhor que 1,61.

Através dos resultados encontrados para repro
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dutibilidade com amostra de 2 kg no modelo simulado, conclui-

se que o processo proposto apresenta uma alternativa viável

no controle do teor de alumínio na bauxita.

Deve-se salientar que a análise em bauxita foi

realizada por contagem integral, utilizando apenas uma dis-

criminação nominal para o nível do ruído. Como resultado, a

contagem acumulada para amostras con 2kg foi significativamen-

te alta. Todavia, a contagem de modo integral teve a desvanta

gem de um erro maior, pois no modelo de simulação a câmara de

contagem encontra-se aberta na parte superior. £ esperado que

para o sistema proposto, com efetiva blindagem para a câmara1

de contagem, seja encontrado uma precisão melhor que a obtida

para o modelo simulado que foi de 31.

0 sistema propõe um sincronismo, que permite

uma amostra ser ativada enquanto uma outra esteja na fase de

contagem. 0 tempo de análise por amostra fica reduzido então

a menos de 5 min.



7 - APÊNDICE

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

O processo de decaimento radioativo ocorre em

intervalos de tempo finito, estando sujeito a flutuações eŝ

tatísticas. Por ser um evento de natureza estatística, a ava-

liação quantitativa no desempenho do método aplicado é feita

por alguns parâmetros e testes estatísticos.

Para as amostras individuais, são efetuadas d£

terminações repetidas nas condições experimentais pré-estabe-

lecidas. Os dados obtidos para contagem de background (Bg) e

contagem total (cont.) são examinados segundo os critérios a

baixo:

- A medida da flutuação estatística em torno do valor médio ,

para cada um dos conjuntos de dados, é dado pela variância,

definida por:

Sabs B — l a " Xi ) 2 (7a3

aDS N-1 i«l í

Onde N ê o numero de determinações e J e X. representam a me

dia e os valores individuais das contagens obtidas.

- O desvio padrão das contagens líquidas, contagem total me-
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nos contagem de background, é obtido pela regra geral de

propagação de erros. Isto é:

(7b)

Esse desvio padrão estima a precisão do método.

0 intervalo de confiança para diferença entre

médias, y , de duas populações normais quando não são conheci

dos os desvios padrões,ax e a2, é dado pela distribuição t de

Student com Ni + N2 - 2 graus de liberdade /45/. Ni e N2 é o

número de determinações para obter cada média.

Supondo que duas amostras têm média e desvios

padrões dados por Xi, X 2 e Si, Sá respectivamente, para tes-

tar a hipótese que as amostras proveem da mesma população, is

to é, Vi = V2, bem como ax= o2 • o , a distribuição t da que:

V i * , em que q. ("^ + N2S2)1/Z (?c)
N N2

V i Vl , q
o. (J- +-L)

1 / z Na + N2-2
Nx N2

onde: d = ̂ i - X 2 e V • Ui-u2

Para o teste bilateral, 100 (l-2c0l, o intervalo de confiança

para u é dado por:

N1+N2-2,2o Ni N j

0 cálculo da sensibilidade ê usado para estimar

a mínima quantidade de um elemento que pode ser determinado

na amostra. Currie /46/, define o limite de detecção, LD, e o

limite de determinação, lQ, como:
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2,71 • 4,65 /vi (7e)

Ln «50 {1 + [1 + _ J L ]
A " } (7f)

Q 12,5

onde p B = contagem do background do detector adicionado a con

tribuição do background da amostra.
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