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Resumo

Como parte do principal programa do Laboratório de Cristais Iônicos do

Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, foi

estudado no presente trabalho o mineral natural de cordierita, de fórmula química

(Mg,Fe)(Al¿SisOrs) ' nH2O, amostra esta de Vana, oriunda da Bahia. O trabalho teve como

enfoque as propriedades de termoluminescência (TL) e de ressonância paramagnética eletrônica

(EPR).

Foram obtidas curvas de emissão TL de uma amostra com dose adicional de 50 Gy

no aparelho leitor montado no LACIFID, e outra de uma amostra com dose adicional de 2000

Gy no aparelho leitor do fabricante Daybreak Nuclear. As duas curvas apresentam um pico

único aparente em torno de l50oC, estendendo-se de 50"C a 250"C. A curva de emissão TL da

amostra com dose adicional de 2000 Gy apresentou um ombro muito pouco eminente entre

200"C e250"C, indicando a presença de outro pico nessa região.

As amostras de cordierita com doses adicionais entre 50 Gy e 5000 Gy deram origem

a curvas de emissão TL que mostram que deve haver um pico em torno de 100"C, instável à

temperatura ambiente, e que quando é feita a leitura TL imediatamente após a irradiação das

amostras, esse pico cresce muito rapidamente, dando a impressão de que o pico em 150oC

deslocou-se para temperaturas menores.

Na representação gráfica linear, a intensidade TL em função da dose é dada por uma

curva exponencial do tipo I : I¡[ - exp (-D/D,)], onde Io é a intensidade TL de saturação e D, a

dose a partir da qual começa a safuragão. No presente caso, para o pico TL em torno de 100"C,

foram obtidos 16 - 4,6xl0s em unidades arbitrárias, e Ds - 2000 Gy.

Na escala logarítmica, obtém-se uma reta paralela à da linearidade, isto é, o pico TL

em 100"C cresce linearmente com a dose. No entanto, o pico no intervalo 145"C - 150"C

apresenta supralinearidade; não muito acentuada, mas desde baixa dose (menos de 10 Gy),

tornando-se sublinear em aproximadamente 800 Gy.
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O recozimento a uma temperatura de 600"C por uma hora antes da irradiação (no

caso 500 Gy), provocou um aumento na sensibilidade do pico em 100"C, enquanto que com o

recozimento a750"C por uma hora, a intensidade TL em 125"C é que sofreu aumento, e com o

recozimento a 900"C por uma hora o que sofre aumento na intensidade é o pico no intervalo

145-150"C, de tal modo que dá a impressão de que o pico TL se desloca de 100"C para 150"C

com o tratamento térmico de 600"C a 900"C por uma hora.

O tratamento térmico isócrono a 72"C,96C, 116"C, l36oc, 150"C, 176"C, 196"C,

216"C, 228"C, 240"C,260"C,280'C e 300"C, mostrou que deve haver picos TL nos intervalos

130'C - 140oC, 150"C - 170"C, 210"C - 220"C, 250"C - 260"C e em 360"C. Com a

deconvolução da curva de emissão, temos a confirmação desses picos.

A determinação dos parâmetros E e s, relativos ao pico em torno de 145"C das

curvas de emissão TL das Figuras Vll-2 (a) e (b), foi feita usando o método de duas taxas de

aquecimento, com o seguinte resultado: E:1,305 eV e s:3,569x1014 s-1.

O método de,E x T16o desenvolvido por McKeever (1985), resultou, por outro lado,

em vários patamares de energia, indicando vários picos nas regiões de 70-90"C, 95-105"C, 115-

1 180c, 132-138"C, 155-165'C, 175-195"C.

O método de decpnvolução da curva de emissão, introduzido por Gomez - Ros et al.

(1998), mostrou a existência de picos TL em 144"C (E:0,98 eV; s : l,7l5x10rl s-t¡, l78oC 1E

: 0,995 eV; s : 2,792x10ro s-'¡, 214"C (E: I,l3 eV; s : 1,026x10rr s-t¡,249"C (.8': 1,15 eV; s

: 2,323xl0to r-t) 
" 

368"C (E : l,l9 eV; s : 2,824x108 s-l).

O espectro de EPR da amostra natural apresentou: na região entre 2000 e 3600

Gauss, seis linhas características de Mn2*; em 1500 Gauss, a linha de Fe3*; e centrada em 3400

Gauss, a linha larga devido à interação dipolar de Fe3*. Outras linhas não foram identificadas.

O tratamento térmico a 600"C por uma hora não fez se apresentarem novas linhas ou

causou supressão de algumas, mas a linha de interação dipolar sofreu um aumento considerável,

indicando que o tratamento térmico causou a transformação de Fe2* em Fe3*, liberando elétrons.
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Abstract

The Ionic Crystals Laboratory at Physics Institute of the Sao Paulo University

investigates, as its main research project, studies of physical properties of available natural

Brazilian minerals of silicates. In the present work, thermoluminescense and electron

paramagnetic resonance properties of cordierite, (Mg, Fe)(AlaSi5O¡s) ' nH20, from Vana, Bahia

State have been investigated. Being natural mineral, a x-ray fluorescence analysis has been

conducted, finding first of all 47 ,77 mol Yo of SiOz, 31,70 of AlzOs, 7 ,52 of lll{gO and 8,31 mol

%o of FeO, as basic component, of the cordierite crystal, and 0,287 mol/o of MnO, 0,84 molYo

ofNazO,0,46 mol %oCaO,0,3 mol yoK2O,0,022mol%o of TiOz and several others in smaller

concentration. Glow curyes, one of a natural sample with 50 Gy additional y-dbse, registered in

a indigenous TL reader and the other one of a natural sample inadiated to 2000 Gy additional

dose obtained in Daybreak TL reader. Both glow curves are characterized by a very broad (from

50"C to 250"C) curve peaked at 150'C. The second glow curve, presents a light shoulder around

200 to 250"C. Anyway, in such a case, one expects more than two peaks composing that broad

glow curve.

The cordierite samples irradiated with different additional y-doses in the range 50-

5000 Gy, have originated TL glow curves that demonstrate the possible existence of a peak

around 100"C, unstable in ambient temperature, but if it is read soon after irradiation, the glow

curves show this peak increasing quickly, appearing that the peak around 150'C shifted itself

toward smaller temperatures.

In the linear representation, the TL intensity as function of the dose, is given by an

exponential curve in the form I : Io[ - exp(-D/Ds)], where Io is the TL saturation intensity and

Ds is the dose of the beginning of the saturation. In the present case, 16 - 4,1 x 105 (arbitrary

units) and Ds - 2000 Gy were obtained. In the logarithmic scale, it has been obtained a parallel

to straight line of linearity for the 100"C TL peak. However, the peak TL around 145-150"C,

presents supralinearity, not much pronounced, from low doses (below l0 Gy) up to 800 Gy;

after that, becomes sublinear.
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The pre-inadiation annealing at 600"C/lh, has provoked an enhancement of

sensibility of the 100'C peak; the pre-irradiation annealing at 750"Cllh has originated an

enhancement of TL intensþ of the 125"C peak; at 900"C/lh has originated an enhancement of

TL intensity of the peak around 145-150"C; as consequence the TL peak seems to shift from

100'c to 150"c.

The isochronous thermal treatment at 72"C,96"C, 116"C, 136"C, 150oC, 176"C,

196"C,216"C,228"C,240"C,260"C,280"C e 300"C, has shown the possible existence of TL

peaks in the ranges 130-140"C, 150-170"C, 210-220"C,250-260"C and at 360"C. The glow

curve deconvolútion calculation confirms the presence of these peaks.

The determination of the parameters E and s, relative to peak around 145"C of the

glow curves - Figures VII.2 (a) and (b) - was done by the method of two heating rates, and'

resulted: E -1,305e V and s - 3,569 x l0ra s-1.

The E x Tsrop method, developed by McKeever (1995), gives, on the other hand,

several plateaus, indicating several peaks in the ranges 70-90"C,95-105"C, ll5-118"C, 132-

138"C, 155-165"C, 175-195"C. -E - values can be inferued from each plateau.

The glow curve deconvolution, method developed by Gomez - Ros et al. (1998), has

shown the existence of TL peaks at l44C (E : 0,98 eV; s : l,7l5xlOrr s-t¡, l78oc (E : 0,995

eV;s:2,792xI0tor-t),274C(E:l,l3eV;s:l,026xl0ttr-t),249"C(ã:l,l5eV;s:
2,323x1010 s-t¡ e 368"C (E: l,lg eV; s : 2,824x108 s-r).

The EPR spectrum of the natural sample has presented in the interval of 3000 to

3600 Gauss 6 characteristic lines of Mn2*, the line of Fe3* at 1500 Gauss and a broad line

centered at 3400 Gauss owing to dipolar interaction of Fe3*. Other lines were not identified.

The thermal treatment at 600'C/1h did not produce new EPR lines, neither

suppressed other ones. On the other hand, the dipolar interaction line had a considerable

increment, indicating that with the thermal treatment there happened the conversion from Fe2*

to Fe3*, releasing electrons, since the broad line around 3400 Gauss, due to dipolar interaction of

Fe3* - ions increased with this heat treatment.

7



Íxurcn

Resumo 4

Abstract 6

LISTA DE FIGURAS l0

LISTA DE TABELAS . . t4

CAPITULO I _ INTRODUÇAO l5

I.1 - Considerações gerais 15

I.2 - Compostos de coordenação - números de coordenação t6

I.3 -Estrutura atômica dos silicatos . . . . . 18

I.4 - Modelo iônico e modelo covalente 20

I.5 - Estudos já realizados dos cristais naturais de silicatos

CAPÍTULO II - REVISÃO DE TÓPICOS DE INTERESSE NESTE

..21

TRABALHO 24

il.1 - Cristais perfeitos - bandas de energia 24

lI.2 - Defeitos na rede cristalina 27

II.3 - Armadilhas de elétrons e de buracos . . . . 28

CAPÍTULO il _ TERMOLUMINESCÊNCN 30

m.l - Curva de emissão: picos TL 30

lll.2 - Modelos simples de emissão TL

I

. .32



CApÍTULO IV - RESS CIA PARAMACNÉIICI nrBrRÔNICA

(EPR) 37

IV.l - Princípios de EPR 37

CAPÍTULO V _ OBJETIVOS . . . 42

CAPÍTULO VI _ MATERIAIS E METODOS E)GERIMENTAIS . 44

44

48

48

50

52

52

53

68

7l

74

75

VI.l - Preparação das amostras para as diversas medidas

Vl.2- Aparelhos de medidas

V I.2:.1 - Termoluminescência

V1.2.2- Ressonânciaparamagnética eletrôntca . . .

CAPÍTULO VII _ RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vil.1 - Fluorescência de raios X da cordierita natural

Vll-2 - Termoluminescência da cordierita natural

VII.3 - Ressonância paramagnética eletrônica da cordierita natural . . . .

CAPÍTTILO VIII - CONCLUSÕES . . . .

CAPITULO IX - TRABALHOS FUTUROS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

I



LISTA DE FIGURAS

Figura I.I - Composto de coordenaçãoformado naiunção de BFs e N(CH): - . .

Figuro 1.2 - (a) Co2* róseo em HzO; NC:6. b) Co2* azul; NC:4

Figura 1.3 - (a) Tetraedro [S1O¿J; NC:4. b) Octaedro [SiOd]; NC:6

Figura 1.4 - Energias de ionização dos elétrons de silício e oxigênio

Figuro 1.5 - Superposição dos lóbulos do orbital híbrido tp3 do silício com os

orbitais 2p do oxigênio naformação do tetrqedro [SiO4]

Figura II.1 - Bandas de energia num cristal isolante

Figura II.2 - Armadilhas de elétrons e de buracos. (1) Transição BV-BC.

(2) Capturo do elétron pela armadilha. (3) Capturo do burqco pela

armadilha

17

18

19

20

21

..27

29

Figura III.l - Cuwa de emissão de LiF: Mg, Ti com os picos TL numerodos 3I

Figura III.2 - Supralinearidade . . . . .32

Figura III.3 - Estados de energia de um centro de luminescência. G : estado

fundamental. F : estado excitado. M: estodo metastóvel

(segundo Jablonski, I 93 5)

Figura IV.1 - (a) Spins orientados aleatoriamente. (b) Orientação parcial ao

campo externo - efeito Zeeman. (c) Absorção de um quantum ho

de uma microonda - os spins, principalmente os de energia mais

baixo, sofrem inversão. A relaxaçõo spin-rede inverte de volta as

orientações dos spins, com um tempo de relaxação Tt . . .

33

..38

Figuro IV.2 - (a) Níveis de energio de um spin eletrônico emfunção do campo

magnético. þ) Estadosfundamental e excitado, e uma transição

induzida por ums absorção ótico . . . 40

10



Figura IV.3 - (a) Curva de absorção e a modulação do compo magnético'

þ) Espectro de EPR sendo a primeira derivada da curva de

absorção, emfunção do compo magnético. (c) Espectro de EPR do

CaCOs natural com diferentes intensidades do campo modulqnte.

Afigura inferior mostra o problema de distorção gerado pela

sobremodulação

Figura IV.4 - Níveis de energia de spins com dois fatores g diferentes

Figura VI.l - Foto de uma amostra de cordierita . . .

Figura I/1.2 - Variação na energia de ativação aparente com o aumento parcial

da temperatura de aquecimento para três diamantes, segundo

'Nshum & Halpenin (1963)

Fíguro VI.3 - Diagrama em blocos de um sistema de leitura TL . .

Figura VI.4 - (a) Sistema Daybreak com uso de nitrogênio. (b) Leitora Doybreak.

(c) Unidadefotomultiplicadora deslocada. (d) Vísta superior do

local de depósito de amostras. (e) Detalhe da placa metálica onde

é depositada a amostra þonela)

Figura VI.s - Diagrama em blocos do espectrômetro Brucker

Figura VI.6 - Foto do espectrômetro Brucker

Figura VI.7 - Detalhe da cavidade do espectrômetro Brucker

Figura VII.l(a) - Resultado da análise composicionol porfluorescência de raios X
da cordierita

. .41

.46

..50

..5I

5I

..52

40

44

48

49

Figura l/II.I(b) - Análise das impurezas na amostrq de cordierita usada neste trabalho . . . . . 53

Figura VII.2 - (a) Curva de emissdo TL da cordierita natural com dose adicional

de radioção de 50 Gy, obtida num leitor montado no LACIFID.

(b) Curva de emissão TL da cordieritq natural com dose adicional

de radiação de 2000 Gy, obtida no leitor Daybreak 54

ll









CAP1TULO I

INTRODUÇÃO

I.1 - Considerações gerais

É natural que os pesquisadores da área de Geociências do mundo inteiro tenham

estudado extensamente os componentes sólidos da crosta terrestre. Perto de 3500 minerais de

diferentes classes químicas são citados no glossário de M. Fleischer (1987, 1989) com

acréscimos devido a V. A. Frank-Kamene-Tshy.

É interessante observar que a composição da crosta terrestre é dominada por apenas

oito elementos principais, a saber, oxigênio, silício, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio e

potássio, quatro outros elementos secundários (titânio, manganês, fosforo e hidrogênio) e os

restantes estão presentes em concentrações muito pequenas.

Vários minerais são formados por esses elementos, compondo a crosta terrestre,

sendo os silicatos, de longe os predominantes, com mais de 880 variedades dentre o total de

3500, seguidos dos fosfatos (352 em 3500), sulfatos (293 em 3500), etc.

Esses minerais são na maioria encontrados cristalizados; alguns com um tamanho

gigantesco, como o monocristal de quartzo de 64 toneladas encontrado no Brasil, o prisma

hexagonal de berilo de mais de 150 cm, etc.

Enquanto os cristais de haletos alcalinos e alcalino-terrosos, carbonatos, sulfetos,

selenetos, teluretos, fosfatos, sulfatos, etc., naturais ou artificiais, têm sido estudados por fisicos

quanto a suas propriedades fisicas, sobre os minerais de silicatos pouco tem sido investigado,

exceto sobre seus centros de cor pelas técnicas de absorção ótica e de EPR quando se tratam de

minerais gemológicos.

Há, portanto, uma tarefa imensa no sentido de realizar um trabalho sistemático de

estudo das propriedades físicas desses minerais naturais brasileiros, incluindo as de centros de
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cor, de centros paramagnéticos, de centros de luminescência; de condutividade térmica e

elétrica,de efeitos de irradiação com radiações ionizantes, de efeitos térmicos, etc.

Sabe-se que mais de 95Yo do volume da crosta terrestre é composto de quartzo e

silício. Os minerais de silicatos mais encontrados na formação de rochas são apresentados na

Tabelal.l, devido a Wedepohl (1971).

Tabela 1.1 - Abundôncia de minerais de silicatos nas rochas terrestres [lMedepohl (1971)]

MINERAL voLUME (%)

plagioclásio 42

feldspato potássico 22

quartzo l8

anfibola 5

piroxênio 4

biotito 4

magnetita 2

olivina 1,5

Sob vários aspectos, os minerais de silicatos têm sido de grande importância na vida

humana: na construção civil, na indústria eletrônica, na indústria de cerâmicas e vidros, etc.

Uma investigação científica desses minerais é, portanto, importante não só do ponto

de vista de suas aplicações, mas também de pesquisa cientíhca básica.

I.2 - Compostos de coordenação - números de coordenação

O termo coordenação é usado com freqüência no estudo de propriedades fisicas de

cristais de silicatos. Ele foi originalmente introduzido na Química, na formação de compostos

de coordenação.

Entende-se por ligação coordenativa, uma ligação covalente onde ambos os elétrons

do par ligante são fornecidos por um dos átomos ligados - o átomo doador. O outro átomo que
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torîapafte naligação coordenativa, aceitando uma parte desse par de elétrons doado, é o átomo

aceitador'
para esclarecer melhor, será considerado o exemplo a seguir. Quando o trifluoreto de

boro, um gâs, épassado através de trimetilamina, um líquido, uma reação altamente exotérmica

temlugar, e um sólido branco se forma e se separa. Tem sido mostrado que esse sólido é uma

junção de dois reagentes, como foi visto acima, dos quais resultam moléculas de estruturas

ilustradas na Figura I.l, onde a molécula de trifluoreto de boro (BFl) se liga ao nitrogênio (N)

da trimetilamina [N(CH3)3]. Essa molécula resultante é um exemplo de um composto de

coordenação.

Figura 1.1 - Composto de coordenaçãoformado naiunção de BF j e N(CH)¡

A contagem de elétrons mostra que o átomo de boro no BF3 possui um orbital de

valência vazio, enquanto que o nitrogênio da molécula N(Cft)l tem dois elétrons de valência. A

ligação entre BF3 e N(CH3)3 resulta da doação desse par de elétrons de valência do nitrogênio ao

orbit¿l vazio do boro, de modo que na realidade esses elétrons são compartilhados.

Nesse exemplo, diz-se que o átomo de nitrogênio estiá coordenado ao de boro.

O que caracteriza um composto de coordenação é o número de coordenøção (NC)

dado pelo número de ligantes diretamente ligados ao átomo ou íon central.
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O número de coordenação de um íon metalico particular pode não ser único. Por

exemplo, no cobalto (II) róseo em água, o NC do íon Co2* é 6; jâ no cobalto (II) azul com 4

átomos de cloro ligantes, o NC do íon Co2* é 4. Podemos observar estas duas situações na

FigtraI.2.

(a) (b)

Fígurø 1.2 - (a) Co2* róseo em HzO; NC:6. b) Co2* ozul; NC:4.

O NC é um método conveniente de classificar compostos de coordenação. Os

complexos de um dado metal de transição com o mesmo NC, têm propriedades magnéticas e

espectros eletrônicos semelhantes.

I.3 - Estrutura atômica de silicatos

Quando se considera a estrutura atômica de qualquer material, é necessário

especificar os átomos participantes, suas ligações, e se for o caso, o número de coordenação.

Constrói-se, então, o modelo para visualizáJa.

Como qualquer outra substância, os silicatos podem existir na forma cristalina ou

amorfa, no estado líquido de fusão ou em solução, e às vezes como vapor. Aqui, serão

considerados somente os sólidos cristalinos.
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No caso de silicatos, nos quais cada átomo de silício está fortemente ligado a quatro

átomos de oxigênio, o grupo [SiO+] é representado por um tetraedro, embora seja também

possível o átomo de silício se ligar a seis átomos de oxigênio na forma de octaedro [SiOo]. Os

NC são 4 e 6,respectivamente - Figura I.3.

(") (b)

distôncia (Si - O) - 0,162 nm
distôncia (O -O) - 0,264 nm

distância (Si - O) - 0,177 nm
distância (O -O) - 0,250 nm

Figura L3 - (a) Tetraedro IS\O¿]; NC:4. b) Octaedro [SiOoJ; NC:6.

A característica principal de um cristal (mineral) de silicato é a presença de um ou

mais cátions participando de sua estrutura cristalina. Ele pode ser entendido como sendo um

silicato de tais e tais cátions, quando sua fórmula química pode ser escrita M"'M"."M"'."'...

Si.Ot, onde M', M", M"' ... indicam metais mono, di, trivalentes, etc., anotados por r', r", r"',

etc. Pode também ser considerado como uma solução sólida de óxidos, de modo que sua

fórmula química pode ser escrita: q'M'.'O ' q"M"."O ... sSiOz, onde q', 9", ... , s representam

número de moléculas do composto.

Em geral, os íons metálicos M têm raios maiores e valências menores em relação ao

íon Sia*, tal que as ligações M - O são mais fracas do que as ligações Si - O. Por isso, os íons

de silício atraem os de oxigênio mais fortemente do que os íons metálicos.

Como já foi mencionado, são possíveis coordenações tetraédricas e octaédricas,

embora na natureza as primeiras sejam predominantes.
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I.4 -Modelo iônico e modelo covalente

A ligação entre o silício e o oxigênio é geralmente considerada parcialmente iônica e

p ar cialmente covalente'

Num modelo puramente iônico, um silicato de fórmula geral MJSi,Oté considerado

composto de íons de silício Sia*, íons de oxigênio 02- e cátionS Me*, onde :

2(t - 2s)
q

r

Esses íons estão ligados eletrostaticamente.

Nurl modelo puramente covalente, é claro que a ligação Si - O tem natureza

covalente.

A Figura I.4 apresenta as energias de ionização dos elétrons do silício e do oxigênio.

t)

N

glj

'rl
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Figuru Li - Enargias dø ionização
dos alé¿rons do s¡/fo¡o a oxigãnio.

fLiebau, 19BJJ

5l ()

A configuração eletrônica de um átomo de silício no seu estado fundamental é:

rs2 2s2 zp6 zJ 3p*l 3pyl :prO :a.r' 3dyro 3d*,o 3d*.-r,o 3d*0 (Ð

A energia necessária para promover um elétron 3s para 3p, ou seja, uma mudança na

configuração eletrônica de (i) para:

ls2 2s2 2p6 3sl3p*l 3prl 3p,t3d.i ¡¿r,t 3d*,0 3d*,-r,0 3¿".o (ii)

é somente da ordem de 6 eV.
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Como a diferença de energia entre os estados 3s e 3d do silício é pequena e é cerca

do mesmo valor da diferença entre os estados 3d do silício e 2p do oxigênio (vide Figura 1.4),

todos os nove orbitais externos do silício podem participar da ligação.

Nas ligações Si - O em um silicato, há uma forte hibridizaçáo do orbital 3s e dos três

orbiøis 3p do silício para formar o orbital híbrido sp3, com os quatro orbitais híbridos

equivalentes dirigidos aos vértices do tetraedro. Cada lóbulo de um híbrido sp3 pode então se

supelpor frontalmente com o orbital 2p do oxigênio para formar a ligação o, isto é, um orbital

no qual o máximo da densidade eletrônica de superposição estii na linha Si - O (vide Figura

r.s).

I

o 0

Si

Figura 1.5 - Superposição dos lóbulos do orbital híbrido tpt do silício com os orbitais 2p do

oxigênio naformação do tetraedro [SiO4]. [Liebau, 1985J

I.5 - Estudos já reahzados dos cristais naturais de silicatos

No programa do Laboratório de Cristais Iônicos, Filmes Finos e Datação (LACIFID)

do Departamento de Física Nuclear, Instituto de Física da USP, consta como parte principal o

estudo das propriedades fisicas de minerais (cristais) naturais de silicatos brasileiros.

Até o presente momento, já foram completados os estudos dos seguintes minerais

naturais brasileiros de silicatos:

2l



DTL,AO and ESR of spessartine garnet-

J. C. R. Mittani and S. Watanabe.

Radiation Effects & Defects in Solids, 159, 483489 (2004).

2) EPR and TL studies of phenakite crystal and application to dating.

L. Thomas Filho, G. M. Ferraz and S. Watanabe.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 8229,253-260 (2005).

3) Use of [Pb-Pb]3* center of the amazonite for dating.

J. C. R. Mittani, N. F. Cano and S. 
'Watanabe.

Appl.Rad. And Radioisotopes 62, 251-254 (2005)

4) Propriedades de termoluminescência, de ressonância paramagnética eletrônica e de absorção

ótica da rodonita natural e artificial.

Tese de doutoramento de José Roberto Perez Paião - 04 de julho de 2005.

5) Effects of Mn and Fe impurities on the TL and EPR properties of artificial spodumene

polycrystals under irradi ation.

S. O. Souza, G.M.Ferraz, and S. Watanabe.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 8218, 259-263 (2004).

6) Centros de cor, centros paramagnéticos e centros de luminescência dependentes de defeitos

pontuais em zirconita.

Tese de doutoramento de Henry Socrates Lavalle Sullasi -07 de outubro de 2005.

7) Propriedades de absorção ótica, de ressonância do spin eletrônico e de termoluminescência da

grossular - cálculo do campo cristalino.

Tese de doutoramento de Jessica Mosqueira Yauri. 2005.

8) Radiation Effect on thermoluminescence and electron paramagnetic resonance @PR) of pink

beryl.

J. S. Ayala-Arenas, R. L. Andreoli Jr., S. Watanabe, M. Matsuoka and B. C. Bhatt.

Radiation Physics and Chemistry 61, 417-419 (2001).
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9)Thermally stimulated luminescence, optical absorption and EPR studies on kyanite crystals.

S. O. Souza, P.C.Selvin and S. Watanabe.

Journal of Luminescence 102-103, 575-580 (2003).

l0) Thermoluminescence and electron paramagnetic resonance (EPR) studies of mineral

chrysocolla (dioPtase).

P. C. Selvin, S. Watanabe and J. S. Ayala-Arenas.

Radiation Physics and Chemistry 61, 531-533 (2001).

l1) Effects of pre-irradiation treatment on EPR, optical absorption and TL of albite.

L. H. E. Dos Santos and S. Watanabe.

Radiation Effects & Defects in Solids 157,743-749 Q002).

12) Mecanismo de emissão TL do pico em 310"C no feldspato potiíssico

Dissertação de mestrado de Juan Carlos Ramirez Mittani. 1998.

13) Estudos de difusão e trocas iônicas de V, Cr, Mn, e Fe no berilo incolor.

Tese de doutoramento de Juan Carlos Ramirez Mittani. 2002.

14) Efeito da radiação UV e da radiação gama nas propriedades de AO, TL e EPR da kunzita.

Tese de doutoramento de Susana Oliveira de Souza. 2002.

15) Propriedades de AO, TL e EPR da morganita.

Tese de doutoramento de Jorge Sabino Ayala Arenas.

16) Estudo das propriedades de AO, TL e EPR de um cristal natural de fenacit¿ brasileiro

Dissertação de mestrado de Luiz Thomaz Filho. 2004.

l7) Eletrodifusão, AO e TL no quartzo e berilo.

Tese de doutoramento de Keizo Yukimiti. 1993

Referências bibliográhcas de alguns estudos feitos em outros laboratórios nacionais

e internacionais podem ser encontradas nas referências citadas nos trabalhos acima.
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CAPÍTULO II

RnvrsÃo un róprcos DE TNTERESSE NEsrE

TRABALHO

II.1 - Cristâis perfeitos - bandas de energia

Em muitos sólidos metálicos, semicondutores e isolantes, os íons constituintes se

distribuem periodicamente no espaço, formando uma rede cristalina que pode ser descrita por

um potencial periódico.

Seja I/(i) um potencial que atua sobre um ponto /, obedecendo a seguinte condição

de periodicidade:

V(l +a,):V(7) onde i :1,2,3 (II'1)

A equação de Schrödinger:

-')n ¡,,.(;\*[E -v(i)lv(i) = 0 (II.2)
2m^Y \' I

fomece a função de onda do elétron e os autovalores de energia E.

A equação II.2 pode ser resolvidapara certos potenciaisV(7). Não serão discutidos

aqui os métodos de soluções, apenas algum tipo de aproximação, principalmente para se ter

idéia do tipo de soluções esperado do problema.

Antes, porém, é necessário ver quais propriedades qa(f) e E devem satisfazer.

A periodicidade do potencial dada pela condição II.l, impõe que se V(7) é uma

solução de II.2, então ty (V + ã) e também uma solução da equação de Schrödinger, com energia

E. Portanto, se não há degenerescência, deve-se ter:
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v/(i +at):c,v(i) onde i :1,2,3 ( rr.3)

Numa aplicação sucessiva desta relação, temos:

y(r +w,a,)=c!'v(7)

Portanto, CÏ' =1.

Supondo que o cristal esteja dividido em células unitárias, e sendo At, ãz e ã, os

vetores fundamentais que descrevem a célula unitiiri4 a posição de um ponto representativo do

cristal pode ser dadapor:

1:lrãr+lrãr+lrã,

U-a ondu progressiva pode ser, portanto, descrita em termos de um vetor de onda Ë

dado por

Ê
nr

¡r'
6r+

n2

N2
6, +

n.t

N,
6. (rr.4)

onde n¡, fl2, Ítj são números inteiros; Nt, Nz e N¡ são tais que NNNs: ÀI, sendo N a quantidade

de células unitárias; 6r, 6, e d, são os vetores recíprocos de ãr,ã, e ãr.

Então, pode-se escrever:

^ ik'ã,L¡: € (il.5)

t:ti: 0,1,2,..., À/¡-t com i : l, 2, 3.

A função de onda (II.3) com Cr dado por (II.5) é chamada de função de onda de

Bloch.

Como V(7) é real, sempre há duas funções de onda V/(i) e V*(i) com o mesmo

valor de E.E claro que y(f) : V*(i)paru É :0, pois neste caso, Ci: Ci* : l.

SeNr for pa, e E : t/2(nt:Nt/2,þ:Ít3:0), então -É =i-6, ,e C : Ci*.Para

"rr" 
ã não há est¿do degenerado duplamente; mas em geral, exceto para - Ë : Ë, haverá duas
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funções de onda V(7) e ,/r*(f) com a mesma energia E. Com E(Ê) no lugar de E e ,/t(7,Ë)

no lugar de y (7\, tem-se:

E(k) = E(-k) É)ev/ -(0,[) :v(i, ( rr.6)

Não será discutido aqui, mas admite-se que as funções de onda W(f ,Ë) formam um

sistema ortogonal de funções para diferentes valores de Ë e para diferentes valores de n(É)

como-es,no È .

Para valores grandes de N¡, Nz e Nl temos Q]ule n1, fi2 a n3 variam quase que

continuamente. Em conseqüência disso, E(È) também varia praticamente de modo contínuo. O

domínio de [ çstá dentro da célula unitária da rede recíproca.

A função f1Ë¡ definida numa célula unitaria é uma função multivalente; cada ramo

dessa função multivalente é chamado de banda de energia.

Considera-se um ramo de E(Ë), que é obviamente uma função monovalente de È ,

que tem um mínimo num ponto de uma célula unitária e máximo em outro ponto. Entre esse

mínimo e máximo, EG) é praticamente contínuo e forma uma banda. Quando duas bandas de

energia não se superpõem, o espaço entre o topo da banda de energia menor e o fundo da

próxima banda é chamado de banda proibida.

No caso de um cristal isolante, as bandas de energia são preenchidas a partir das

energias mais baixas. Haverá, porém, uma banda totalmente preenchida seguida de uma banda

proibida (BP), e de uma banda totalmente vazia. Esta última recebe o nome de banda de

condução (BC), porque um elétron que chega a essa banda comporta-se como livre. A última

banda preenchida é chamada de banda de valência (BV), pois os elétrons de valência dos

átomos componentes do cristal ocupam esta banda (Figura II.l).

Desde já, é conveniente observar, que se um elétron da banda de valência recebe

uma energia superior ao valor de energia da banda proibida, ele pode ser promovido para a

banda de condução.
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Figura II.l - Bandas de energia num cristql isolante.

I.l.2 - Defeitos na rede cristalina

Um cristal real, natural ou produzido em laboratório, apresenta algumas imperfeições

na sua rede cristalina, hoje chamadas de defeitos.

Por questão termodinâmica, exceto na temperatura de zero absoluto, sempre se

encontram íons fora da sua posição normal na rede, constituindo o que se chama de vacâncias.

Alguns desses ígns, que deixaram sua posição na rede, terminam na superficie do cristal; outros

pennanecem em posições intersticiais da rede, sendo chamados de intersticiais.

Esses defeitos são chamados de defeítos intrínsecos, cujo número aumenta

exponencialmente com a temperatura absoluta 7do cristal.

Um par de vacâncias aniônica e catiônica constitui o chamado defeito Schottlcy; um

par de vacâncias e um intersticial constitui o defeito Frenkel. Outras aglomerações podem ser

formadas, mas não serão motivos de consideração aqui.

No caso de defeitos Frenkel, chamando de Wi a energia necessária paru a formação

de um par Frenkel, pode ser mostrado [Mott & Gurney] que o número de tais defeitos na

temperatura Zé dado por:

Wí

ksT

hida

n¡
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onde N é o número total de pontos da rede, -44 o número total de posições intersticiais possíveis

e kn é a constante de Boltzmann.

Outros defeitos importantes são devidos à presença de elementos estranhos ao cristal.

São, por isso, chamados de defeitos extrínsecos na rede ou de impurezas. São defeitos que ditam

muitas das propriedades do cristal, como será visto adiante.

Um cristal artificial é produzido no laboratório a partir de compostos químicos

"puros"; estas aspas significam que, na prâtica, não se consegue compostos 100% puros;

portanto, um cristal mesmo considerado de alta pvreza, ainda contém impurezas. É claro que

para certos f,ins esse traço de impurezas pode ser ignorado, mas para outros, não.

Os defeitos até agora considerados são pontuais, e envolvem não mais de cinco ou

seis íons. Quando mais íons são envolvidos, trata-se de defeitos extensos, sobre os quais nada

será comentado neste trabalho.

No caso de cristais de silicatos, invariavelmente íons de metais de transição são

encontrados, notadamente nos minerais naturais. Freqüentemente, porém, a presença de

alumínio é também observada, desempenhando um importante papel"

II.3 - Armadilhas de elétrons e de buracos

Um fato notável que é observado nos cristais iônicos refere-se à criação de níveis de

energia na banda proibida pelos defeitos pontuais, tornando essa banda não tão proibida.

Já foi comentado anteriormente, que um elétron da banda de valência ao receber

suficiente energia, efetua uma transição para a banda de condução, onde se move livremente até

ser capturado por um dos níveis de energia na banda proibida. Por esse motit,o, esses níveis de

energia receberam o nome de armadilhas, havendo armadilhas para elétrons e armadilhas para

buracos.

Uma radiação eletromagnética energética como os raios X ou raios gama (chamados

ionizantes) é capaz de transferir suficiente energia, que permite a um elétron da banda de

valência (BV) transitar para a banda de condução (BC), (Figura II.2) deixando um buraco na

banda de valência, que passa a atuar como uma partícula carregada positivamente. As

armadilhas de elétrons localizam-se na metade superior da banda proibida (BP), enquanto que as

armadilhas de buracos se encontram na sua metade inferior.
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Um buraco na banda de valência move-se livremente pelo cristal, como o elétron na

bandade condução.

BC]

L'c
(2t E

E¡
BP

(r)
(3) Eb

v f:,

BV

Figura II.2 - Armadilhas de elétrons e de buracos. (I)Transição BV-BC. (2)Captura do elétron
pelo armadilha. (3)Captura do buraco pela armadilha.

A energia de Fermi E¡em geral divide a banda proibida ao meio.

A distância em energia entre uma armadilha de elétron e o fundo da banda de

condução, é a energia de ativação ou simplesmente energia E da armadilha. Como será visto

depois, constitui-se num parâmetro muito importante em diversos fenômenos que ocoffem no

cristal.

A transição (2) na Figura ll.2 é a captura do elétron pela armadilha; (3) é o

correspondente para o buraco.
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CAPÍTULO ilI

TERMOLUMINESCNNCH

III.L - Curva de emissão: picos TL

Termoluminescência é um fenômeno conhecido desde a Antigüidade, e consiste em

um sólido cristalino emitir luz ao ser aquecido, tendo sido , porém, irradiado previamente com

uma radiação ionizante, como raios gama.

No solo sempre se encontram grãos de quartzo que são irradiados constantemente

com as radiações alfa,beta e gama que os elementos radioativos, como o urânio, tório, polônio,

radio, radônio, etc. existentes no solo emitem no processo de radioatividade. Portanto, se

colhermos alguns gramas desses grãos, e se colocarmos em cima de uma placa metálica

aquecida a 300"C ou mais, no escuro, a luz termoluminescente emitida pelos grãos de quartzo

poderá ser vista a olho nu.

Na práúica, trabalha-se com uma porção pequena da ordem de dezenas a centenas de

miligramas de material termoluminescente; em conseqüência disto, a luz emitida é muito fraca.

Por isso aluz é enviada a uma válvula fotomultiplicadora, que a converte em corrente elétrica

para ser registrada.

A curva dessa corrente elétrica em função da temperatura de aquecimento recebe o

nome de curva de emissão. Uma curva de emissão é caructerizada por v¿irios picos, isto é,

temperaturas nas quais há maior emissão de luz.

A Figura IILI dá um exemplo de uma curva de emissão de LiF: Mg, Ti (TLD-100),

material muito estudado nos anos 50, e que ainda continua sendo estudado.
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Figura IIIJ - Curva de emissão de LiF: Mg, Ti com os picos TL numerados.[McKeever, 1985J

Cada pico TL esta associado a um grupo de armadilhas de energia E na banda

proibida. Se a temperatura em que ocorre um pico é baixa, a energia E' das armadilhas é

pequena.

A probabilidade (seu inverso é a meia vida) de um elétron ser liberado da armadilha

de energia E, numa dada temperatura T (absoluta), é dada por:

I -E

p=-- SCKOT (rrr. 1 )
T

onde s é o chamado fator de freqüência,'r, é a vida média do elétron e kné a constante de

Boltzmann. A armadilha que mantém o elétron capturado pode ser imaginada como um poço de

potencial, e o elétron num nível de energia dentro do poço. Esse elétron vai e vem dentro do

poço, e s é a freqüência þor segundo) com que ele bate na parede do poço.

A equação lILl mostra que, digamos na temperatura ambiente T - 300K, se E for

pequena, a meia vida é pequena, e o elétron pode ser liberado espontaneamente do poço, isto é,

da armadilha.

A energia E (também chamada de energia de ativação) e o fator de freqüência s são

parâmetros importantes. Por isso, foram desenvolvidos métodos experimentais de determinação

desses parâmetros.
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A altura de um pico (ou a írea debaixo da curva, em torno do pico) é proporcional à

população das armadilhas a ele ligadas; aumentando a dose de radiação, o número de elétrons

armadilhados aumenta, aumentando com isso a altura do pico. Por isso, esta propriedade é usada

na dosimetria de radiação, bem como na datação de materiais arqueológicos e geológicos.

Em muitos casos, como nos cristais de haletos alcalinos (ou alcalino-terrosos),

carbonatos, sulfatos, óxidos, etc., a resposta TL cresce linearmente com as doses baixas, até

certo valor Dc, a partir do qual muitos apresentam uma resposta acima do linear, por isso

chamada de supralinearidade. Eventualmente, passa à sublinearidade e satura (Figura lll.2).

O fenômeno de supralinearidade foi alvo de inúmeros trabalhos, resultando em

modelos que a descrevem. Aqui eles não serão revistos, embora onde for necessário serão

discutidos.

sahll ação

¡ egrão
subliuear

rlF
d)

Ë
(¡)

l'eqtao ._, Þ
su¡rr alinear

região linear'

Dc
Dose

Figura III.2 Supralinearidade. [McKeever, ]985J

lll..2 - Modelos simples de emissão TL

Alguns minerais (cristais), após serem irradiados com radiação ionizante, podem re-

emitir parte da energia absorvida na forma de luz. Se a re-emissão (luminescência) tem lugar

num tempo inferior ao que foi chamado de tempo característico tc- l0-8 s , o processo recebe o

nome de fluorescência. Se a luminescência ocorre num tempo bem maior do que t", o fenômeno

se chama fo sfor e s c ê nc i a.
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Jablonski (1935) deu a primeira explicação da fosforescência dependente da

ßmperattra. Os níveis de energia envolvidos num processo de luminescência são apresentados

na Figrna III.3, de acordo com Jablonski (1935). Um elétron pode ser excitado do estado

fundamental G ao estado excitado F (l), por uma radiação gama, por exemplo. Se o elétron

sofre transição quase imediata (2) ao estado G, tem-se a fluorescência, mas ele pode ser

capturado por um nível metastivel M. Nesse estado M, o elétron necessita de uma energia E

para ser promovido ao estado F, de onde pode transitar paru o estado fundamental G. Como já

foi visto, no estado M, a uma temperatura T, o elétron tem probabilidade p : ,s exp(- E / kBT)

de ser liberado de M para F. Então, se a temperatura T não for aquela em que p - l, mas

inferior, o elétron permanece em M por algum tempo.

N,I

(¿)

G

Figura III.3 - Estados de energia de um centro de luminescência. G : estadofundamental. F :
estado excitado. M -- estado metastóvel (segundo Jablonski, 1935).

Esse modelo motiva , portanto, a dependência com a temperatura T da emissão por

fosforescência.

Johnson (1939) foi um dos primeiros a usar a teoria de bandas de energia nos sólidos

para explicar o processo de luminescência em cristais de sulfetos e silicatos.

Contudo, um tratamento matemático-quantitativo só foi dado por Randall & Wilkins

(1945) para a lei da fosforescência, em particular introduzindo o conceito de cinética de

primeira e segunda ordem.
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No caso de primeira ordem, esses autores supuseram que os elétrons excitados

continuavam presos, porém sujeitos à seguinte equação diferencial de variação da concentração

n de elétrons nos estados excitados:

dn___c[n
dt 

Grr.2)

onde u é a constante de variação por segundo de n do processo, e será constante se

for mantida a temperafura constante.

Os estados excitados aqui correspondem às armadilhas de elétrons no modelo de

bandas.

Os elétrons liberados na equação III.2 recombinam-se com os buracos armadilhados

e emitem aluz, cuja intensidade I é dada por:

I
dn (ilr.3)
dt

onde c é uma constante, e pode ser tomada igual a um.

A solução de IIL2 pode ser escrita:

n(t):nsexpCot)
Portanto,

I: 16 exp (-a t ) (III.5)

onde Io é a intensidade da luz emitida em t: 0.

Essa equação é igual à fórmula empírica de decaimento em tempos curtos de

Becquerel.

No modelo de Jablonski (1935), n seria a concentração de cargas armadilhadas, e o

seria a probabilidade de liberação térmica de um elétron ao estado excitado. cl seria, portanto,

identificado com a probabilidade p da equação III.1. Isto quer dizer que com a medida de I para

diferentes temperaturas é possível determinar a energia de ativação E. A equação tII.5 para uma

dada temperatura signihca um decaimento isotérmico.

Randall & Wilkins (1945) consideraram também um processo "bimolecular" (de

segunda ordem), que eles relacionaram à lei de decaimento hiperbólico. Nesse caso, ao invés de

III.2 escreve-se:

I dn
þn' (rrr.6)

dt

onde p é uma constante com a dimensão de cm3 ' s-I.
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No caso de primeira ordem, esses autores supuseram que os elétrons excitados

continuavam presos, porém sujeitos à seguinte equação diferencial de variação da concentração

n de elétrons nos estados excitados:

dn___6¿tì
dt 

Grr.2)

onde o é a constante de variação por segundo de n do processo, e será constante se

for mantida a temperatura constante.

Os estados excitados aqui correspondem às armadilhas de elétrons no modelo de

bandas.

Os elétrons liberados na equação IlI.2 recombinam-se com os buracos armadilhados

e emitem aluz, cuja intensidade I é dada por:

dn
(rrr.3)

dt

onde c é uma constante, e pode ser tomada igual a um.

A solução de lll.2 pode ser escrita:

n(t):nsexpCot)
Portanto,

I: Ie exp (-at) (III.5)

onde Is é a intensidade da luz emitida em t:0.
Essa equação é igual à fórmula empírica de decaimento em tempos curtos de

Becquerel.

No modelo de Jablonski (1935), z seria a concentração de catgas armadilhadas, e o

seria a probabilidade de liberação térmica de um elétron ao estado excitado. c seria, portanto,

identificado com a probabilidade p da equação III.I. Isto quer dizer que com a medida de I para

diferentes temperaturas é possível determinar a energia de ativação É'. A equação III.5 para uma

dada temperatura signif,rca um decaimento isotérmico.

Randall & Wilkins (1945) consideraram também um processo "bimolecular" (de

segunda ordem), que eles relacionaram à lei de decaimento hiperbólico. Nesse caso, ao invés de

III.2 escreve-se:

I :_c_

(rrr.4)

I: dn:-
dt

onde p é uma constante com a dimensão de cm3 ' s-l

Fn' (rrr.6)
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A solução desta equação é dada por:

I: Io 
= (III.7)

(l+pnot)'z

Para passar dessas equações de fosforescência paraa conhecida equação da forma da

curva de emissão de primeira ordem, basta levar em conta um aumento linear da temperatura,

com a taxa:

dTB: :_ (rrr.8)'dt
Substituindo na equação III.2, temos:

dn dn dT dn ü,

-: 
:-clfì €>-:-- lldt, dTdt dT B

Então, temos agota a conhecida formula de Randall & Wilkins:

_E __!( 
"I(D:hos€karuÞho

_E

ktr dT

(rrr.e)

onde To é a temperatura inicial da medida; em geral é a temperatura ambiente.

A equação para cinética de segunda ordem, deduzida por Garlick & Gibson (19a8) é:

2
fros

N
e

_E

k"T

I(T):
_E 2 (rrr.10)

1+
fros

Np r, "ksr'¿7t

onde N é o número total de armadilhas de elétrons disponíveis.

Em alguns casos, a análise da curva experimental implica que ela não obedece nem à

cinética de primeira ordem nem à de segunda. May & Partridge (196a) introduziram, então, o

processo de cinéticade ordem geralb:
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b
_E

no"@

_E

"@ 
dT'

b-l

1(Z)-s" (rr.11)

ondg: s" : s'n: sn/Ì.{.

Por fim, será mencionado que vários autores escreveram equações diferenciais que

descrevem todas as transições que acontecem entre BV, BC e as diversas armadilhas, tanto

durante o processo de irradiação (excitação) do material, quanto durante o aquecimento para a

leitora TL. Não serão, porém, discutidas aqui.

Nos seguintes livros, outras referências bibliográfrcas sobre termoluminescência

podem ser encontradas:

1) Analysis ofthermally stimulated process

R. Chen and Y. Knsh

Pergamon Press, Oxford, 1981

2) Thermoluminescence of solids

S. W. S. McKeever

Cambridge University Press, Cambridge, 1985

3) Theory of thermoluminescence and related phenomena

R. Chen and S. W. S. McKeever

World Scientific, Singapore, 1997
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CAPÍTULO IV

RE ssoNÂNcrA pARAMAGNÉrrc¡. ELETRÔNIc¡.

(EPR) [ou Ressonância do Spin Eletrônico (BSR)I

IV.l - Princípios de EPR

Classicamente, um elétron pode ser considerado uma esfera carregada

negativamente, em rotação. Uma carga negativa em rotação produz uma corrente em circulação

na direção oposta à da rotação da esfera. Toda corrente em circulação produz um campo

magnético na vizinhança. Assim, o spin eletrônico é equivalente a um pequeno imã.

Num átomo, formam-se pares de elétrons com seus spins orientados em sentidos

opostos, de modo que os elétrons pareados não têm momento magnético. Ocasionalmente, pode

haver átomos ou íons que têm spins paralelos.

A radiação natural ou uma fonte artif,rcial, ionizam átomos e moléculas; os elétrons

pareados podem ser separados, e cada um pode ser armadilhado separadamente. Como para

cada elétron liberado tem-se um buraco, globalmente a neutralidade de carga do cristal é

mantida.

Tanto o elétron armadilhado quanto o buraco armadilhado têm momentos

magnéticos F., gue se comportam paramagneticamente, de onde vem o termo "paramagnetismo

eletrônico" no que se refere ao seu comportamento num campo magnético.
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Quando os elétrons em rotação são colocados dentro de um campo magnético

externo, os spins, que tinham orientações aleatórias, agora alguns se orientam paralelamente ao

campo externo (quando se diz spin paralelo) e outros opostos ao campo (spin antiparalelo).

Energeticamente, o estado de spin paralelo tem energia menor do que o outro.

(a) (b) (c)
l=0 >0 0

{/\/b

NN
l=0

" "'M = 112

M = -112

l>0
hu

I>0

f--
¡E
t__ 4/tl!

-"+++ft.i

(,,,,,, iT'

H=0 sepataçtìo Zeemtrn ressg¡â¡cia e relaxaçäo

Figura IV.l - (a) Spins orientados aleatoriamente. þ) Orientação parcial ao campo externo -
efeito Zeeman. (c) Absorção de um quantum ho de uma microondq - os spins, principalmente os

de energia mais baixa, sofrem inversão. A relaxação spin-rede irwerte de voltq as orientações

dos spins, com um tempo de relaxação 71. [Ikeya, 1993J

As propriedades magnéticas de um elétron podem ser descritas com os parâmetros:

S ) momento angular do spin. Unidade: hl2n , onde h: constante de Planck.

S à número quântico de spin. S: Yz para um elétron.

M ) número quântico magnético. M: +% .

p ) magnéton de Bohr.Unidade básica de um pequeno imã para spin do elétron.

p" ) momento magnético. p": -gps .

g ) fator espectroscópico. ç :2,0023 para um elétron livre.

A energia do spin eletrônico num campo magnético externo H é dada por Vz gþÍl e -%

gpH e a separação dos dois estados é:

Â E": gBH

38

S

1

t
1+

)

t\
\

1

11t
11

1

trl
llr

1 1 r, r

1 rt



A unidade do campo magnético no sistema internacional é Tesla ( T ). Na prática,

nas medidas de EPR, usa-se Gauss (lT: 104 Gauss).

Quando se fornece uma energia via microondas de valor L E": gPH , a direção do

spin do elétron é invertida no campo. A absorção da onda eletromagnética (microondas) dá

origem à ressonância do spin eletrônico ou ressonância paramagnética eletrônica. Em português,

a sigla dessa ressonância deveria ser RPE, mas EPR já está tão consagrada que será usada neste

trabalho.

A condição de ressonância é, portanto:

gPH6: ho

onde H6 é o campo magnético de ressonância.

Experimentalmente, a ressonância pode ter lugar fixando H e variando u ou vice-

versa. Os espeétrômetros de EPR são produzidos de modo a manter a freqüência fìxa. Essas

freqüências, chamadas bandas de freqüência, na prática são encontradas com os valores

apresentados na Tabela IV.1 :

Tobela IV.t - Bandas típicas de freqüência e valores de campos de ressonôncia Hlpara g:2,0.

Banda
Comprimento

de onda (cm)

Freqüência

(GHz)

Hn

(mT)

L 20,0 1,5 53,5

S 9,4 3,2 tL4

X 3,2 9,5 339

K 1,2 25 892

a 0 86 35 1250

A Figura IV.2 mostra os níveis de energia de um spin eletrônico em função de um

campo magnético, a ressonância. Mostra ainda o esquema do estado fundamental e do estado

excitado e a transição induzida por uma absorção ótica de E (eV) : l239lL , onde l" é o

comprimento de onda em nm.
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Figura IV.2 - (a) Níveis de energiø de um spin eletrônico em função do campo magnético. þ)
Estados fundamental e excitado, e uma transição induzida por uma absorção ótico. flkeya,
I eesl

Em geral, o campo magnético é modulado por um campo magnético sinusoidal

adicional de 100 kHz, de pequena amplitude, para possibiiitar a detecção de baixos níveis de

absorção de microondas (Figura IV.3).
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Figura IV.3 - (a) Curva de absorção e a modulação do campo magnético. þ) Espectro de EPR

sendo a primeira derivada da curva de absorção, em função do campo magnético. (c) Espectro
de EPR do CaCOs naturql com diferentes intensidades do compo modulante. A figuro inferior
mostra o problema de distorção gerado pela sobremodulação. [Ikeya, 1993J
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Na prática, ao invés de registrar a banda de absorção - Figura IV.3 (a) - registra_se a

derivada primeira da potência em relação ao campo dP/dH - Figura IV.3 (b).

O fator de separação espectroscópica g de um sinal EPR, o fator g, é um parâmetro

muito importante no estudo da resposta EPR de uma substância. De fato, os elétrons

desemparelhados comportam-se de modo diferente em relação à EPR dependendo do ambiente

em que se encontram. A Figura IV.4 mostra essa variação. A magnifude do momento

magnético, ou a interagão dos elétrons com o momento magnético orbital através da interação

spin-órbita, resulta em diferentes fatores g, ou seja, diferentes inclinações no diagrama de níveis

de energia.
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Fígura IV.4 - Níveis de energia de spins com dois fatores g diferentes. [Ikeya, 1993]

4t



CAPÍTULO V

OBJETIVOS

No capítulo I, foi mencionado que a crosta terrestre é formada por um número muito

grande de minerais (cristais em geral) de silicatos. Evidentemente, o solo brasileiro é muito rico

desses minerais, alguns com valor gemológico extraordinário, como a esmeralda, âgua marinha,

turmalina, etc.

Fisicamente, esses minerais apresentam propriedades bem diferentes um do outro. O

tijolo básico é o tetraedro [SiOa], mas com o acréscimo de óxidos de cátions diferentes na sua

estrutura, as propriedades resultantes são diferentes. Acresce a isto, as diferentes impurezas em

concentrações diferentes durante a sua formação a milhões de anos atrás, que dão ainda mais

diferenças nas propriedades fisicas desses minerais.

Este trabalho, dentro desse contexto, tem por objetivo estudar as propriedades de

termoluminescência e de ressonância paramagnética eletrônica da cordierita, de fórmula

química MgzAl¿SisO13. Exceto em Mineralogia, não há publicações sobre o estudo de TL e EPR

da cordierita na literatura.

Começando com a análise por fluorescência de raios X, procura-se determinar quais

impurezas estão contidas na amostra, e com que concentração.

Em relação às medidas de termoluminescência, pretende-se obter curvas de emissão

da amostra natural, das amostras tratadas em 500oC ou 600"C por uma hora para eliminar toda a

TL induzidapelaradiação, e então, irradiadas com raios gama de diferentes doses para verificar

o comportamento da cordierita natural com a radiação, isto é, o comportamento de cada pico TL

que for observado. Como foi mencionado na parte de revisão teórica, cada pico TL está

relacionado a um grupo de armadilhas de energia de ativação E e fator de freqüência s. Assim,

usando-se três métodos diferentes, pretende-se determinar esses parâmetros.
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Em outros cristais naturais de silicatos, foi observado um comportamento sui generis

desses cristais, a saber, se um desses cristais for aquecido em temperaturas altas até da ordem de

1000'C por 30, 60 ou mais minutos, esfriado rapidamente e então irradiado, sua luz TL é em

geral muito mais intensa do que a do cristal não tratado termicamente. Para examinar esse

comportamento na cordierita, pretende-se submeter várias porções da amostra a um recozimento

a temperaturas entre 700'C e 900oC, irradiá-las com dose de 500 Gy e verificar o efeito do

tratamento térm ico na em i ssão termol um in escente.

Pretende-se realizar medidas de decaimento isotérmico de uma amostra irradiada

com 2000 Gy, bem como um cálculo de deconvolução da curva de emissão TL, a fim de

constatar a quantidade de picos presentes.

Com relação às medidas de EPR, os objetivos são obter os espectros de EPR na

banda X num câmpo magnético variando de 1000 a 5000 Gauss, identificar o quanto possível os

defeitos pontuais que dão origem aos sinais EPR no espectro e também tentar correlacionar

alguns sinais EPR com alguns dos picos TL; se possível, descobrir o mecanismo de emissão TL.
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CAPÍTI]LO \rt

MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

VLI - Preparação das amostras para as diversas medidas

A Figura VI.l é uma foto de uma amostra de cordierita proveniente de Vana, Bahia,

usada neste trabalho.

Figura W.I - Foto de uma amostrq de cordierita.

Esse pedaço de cordierita foi dividido em várias porções, algumas das quais foram

pulverizadas e peneiradas, de modo que grãos de dimensões entre 0,080 mm e 0,180 mm foram

separados para as várias medidas de termoluminescência e de ressonância paramagnética

eletrônica. Os grãos menores que 0,080 mm de diâmetro foram usados para análise de

impurezas por fluorescência de raios X.
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No estudo das propriedades TL foram feitas as seguintes medidas com os grãos de

diâmetro entre 0,080 mm e 0,180 mm:

(l) Obtenção da curva de emissão da amostra natural sem tratamento térmico e

irradiada com baixa dose - 50 Gy.

(2) Uma porção da amostra natural foi dividida em partes, e cada uma foi irradiada

com doses variando de 50 a 5000 Gy. As curvas de emissão TL apresentaram

picos cujas intensidades em função da dose foram analisadas.

(3) Outra porção da cordierita natural foi dividida em partes, cada uma sendo

rccozida em uma temperatura diferente entre 500oC e 900"C. Após receberem

uma dose de radiação de 500 Gy, foram obtidas as suas curvas de emissão TL.

(4) Uma porção da cordierita, tratada termicamente a 600"C por uma hora, foi

inadiada com uma dose-gama de 2000 Gy; em seguida foi dividida em várias

partes para serem submetidas a tratamentos térmicos a 72"C,96"C, 116"C,

136"C, 150"C, r76"C, 196"C, 216"C, 228"C, 240"C, 260"C,280"C e 300"C.

Esse é um tratamento isotérmico nessas temperaturas, mantidas por 10 minutos,

antes de serem registradas as curvas de emissão TL.

(5) Duas amostras de cordierita, tratadas termicamente a 900"C por uma hora, foram

irradiadas com uma dose de 500 Gy. Uma das curvas de emissão TL foi

registrada usando uma taxa de aquecimento de 1,062"C1s, e a outra com uma

taxa de 4,3"C/s. O deslocamento da temperatura que se observa para o pico TL

de 140'C para 165oC será usado na determinação da energia de ativação E e do

fator de freqüência s .

(6) Foram feitas as medidas de TL no método de subida inicial, usando o fato de que

tanto na cinética de primeira ordem (equações de Randall & Wilkins), como na

de segunda ordem (equações de Garlick & Gibson), após ÀT de aquecimento da

amostra para sua leitura TL, a partir da temperatura inicial Te, sendo AT muito

pequeno, a integral entre T6 e T6 -| ÀT nas equações acima citadas, é

praticamente igual azero. Assim, a intensidade TL na curva de emissão, nas duas

cinéticas, é proporcional a exp(-ElksT). Assim, as medidas de Irl para T1 : To +

ÂT, T2: Tr I AT, etc. permitirão traçar ln(Irr) em função de 1/T. O coeficiente

angular da reta resultante, é igual a -E/kn.I(T + 
^T) 

deve ser da ordem de 10 a

15 % de I(T).
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(7) O método de subida inicial é útil somente quando não existe outro pico em

superposição na parte de temperatura inferior. Às vezes a superposição na parte

de temperatura superior também causa problemas. Nicholas & Wood (1964)

sugeriram a técnica de "limpeza térmica", na qual a amostra é aquecida a uma

temperatura logo acima do miáximo do pico anterior ao analisado, esvaziando

com isso consideravelmente as armadilhas responsáveis por este pico, deixando

assim o pico em análise isolado na parte da temperatura inferior- A amostra é,

então, resfriada rapidamente, e em seguida reaquecida para a leitura TL. Nahum

& Halpenin (1963) desenvolveram um método baseado no princípio acima, de

modo que vários ciclos de "limpeza térmica" são aplicados ao longo da curva

toda de emissão, cadavez usando uma temperatura ligeiramente superior, e um

valor de E é calculado para cada aquecimento, a partir da parte inicial da curva

restante. As energias de ativação E são então colocadas num gráfico em função

da temperatura em que a amostra é aquecida ( Tuop ), e uma curva em escada de

.E versus T5¡çp Sê obtém. Um exemplo é dado na Figura VI-2. Aqui foi obtida a

curva de E versus T$qp para a cordierita.

¡.5

00 2U(J 500 (,(ì()

Figura W.2 - Variação na energio de ativação aparente com o aumento parcial da

temperoturo de aquecimento para três diamantes, segundo Nahum & Halpenin (1963).

[McKeever, 1985J
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(8) Como seni visto na parte de resultados das medidas, no presente trabalho foram

obtidas tanto para a amostra nafural quanto para as amostras naturais com doses

de radiação adicionais aplicadas em laboratório, curvas de emissão TL largas,

aparentemente com um só pico, curvas que se estendem de 50"C a 250"C. Em

geral,um pico extenso como este, é na realidade composto por dois, três ou mais

picos. Foi então usada a técnica de deconvoluçäo (GCD) da curva de emissão

TL, desenvolvida por Gomes - Ros et al. (1998). SegUndo esses autores, as

seguintes funções de GCD podem ser usadas para descobrir os picos TL (com E

e s) que compõe um dado pico na curva de emissão. Para o cztso de cinética de

primeira ordem:

ET_ sT2
E T-Tn

, 2kBT\ zkBT^

'-E)-El+ knT Tm

Ig)= I*€ knT Tn 13

E para a cinética de segunda ordem:

E T-T^

I(T) _
4sl*ekur r'

2

onde T. : temperafura do pico , I-: intensidade máxima em T*.

(9) Usando a cordierita pulverizada e peneirada entre 0,080 mm e 0,180 mm , foram

feitas as medidas de EPR das amostras não irradiadas e irradiadas com doses

entre 200 e 5000 Gy, tendo sido recozidas a 600'C por uma hora.
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VI..z - Aparelhos de medidas

VI..2.l - Termoluminescência

Para as medidas de termoluminescência foi usado primeiramente um leitor montado

no I^4CIFID-DFN-IFUSP. Além deste, foi também usado o equipamento modelo 1100 do

fabricante DøybreakNuclear and Medical Systems, fnc.,pertencente ao LACIFID.

Ambos os equipamentos consistem basicamente em um sistema de aquecimento de

amostras de modo controlado, sensores numa unidade fotomultþlicadora que converte as

variações de luz emitida pela amostra em sinais elétricos monitorados por computador. Deste

modo, é possívêl a visualização das curvas de emissão TL e a coleta dos dados para posterior

tratamento.

Na Figura VI.3 é apresentado um diagrama em blocos de um sistema de leitura TL

com possibilidade de injeção de nitrogênio para acelerar o resfriamento da placa metrilica que

contém a amostra.

Figura W.3 - Diagrama em blocos de um sistema de leitura TL.
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A Figura VI.4 apresenta fotos do sistema Daybreak.

I
v

(') (b) (")

(d) k)

Figurø W.4 - (a) Sistema Daybreak com uso de nitrogênìo. (b) Leitora Daybreak. (c) Unidade

þtomultiplicqdora deslocada. (d) Vista superior do local de depósito de amostras. (e) Detalhe
da placa metólica onde é depositada q amostra (panela).

No sistema Daybreak, toda a operação é feita num programa de computador

fornecido pelo próprio fabricante, através do qual é possível o controle da taxa de aquecimento

de I a 25"C/s, bem como o ajuste da temperatura máxima de aquecimento até 700"C. Também

podem ser programadas rotinas automatizadas de leitura TL, sendo a aquisição de dados toda

registrada e disponibilizada para ser usada por outros programas de tratamento de dados e

gráficos. Uma das grandes vantagens é a utilíssima possibilidade de entrada de nitrogênio, fora

outros muitos detalhes operacionais que não serão citados aqui.
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V1.2.2 - Ressonância paramagnética eletrônica

Para as medidas de ressonância paramagnética eletrônica foi utilizado o

espectrômetro Brucker modelo Ell4X com operação em banda-X, pertencente ao grupo de

multiusuários do Instituto de Física da USP.

A Figura VI.5 apresenta um diagrama em blocos simplificado do espectrômetro

utilizado, e as Figuras VI.6 e VI.7 apresentam fotos do equipamento.

Figurø VI.S - Diagrama em blocos do espectrômetro Brucker.

O espectrômetro Brucker é composto por um gerador de microondas oscilando numa

faixa de freqüência próxima de l0 GHz, com alta estabilidade. A potência deste sinal, que é

transmitido por guias de onda, é controlada por um atenuador, e nas medidas foi fixada em

10mW. As amostras, de massa fixa igual a I l0 mg, são inseridas dentro de um tudo de qûartzo,

que é posicionado numa cavidade; esta posição é mantida a mesma durante todas as medidas.

Um eletroímã gera um campo magnético numa varredura finamente controlada para originar o

espectro. Cada valor desse campo magnético é altamente preciso, processo realizado por um

detector de efeito Hall que faz a regulação do campo. Esse controlador de campo está conectado

a um computador que faz o registro do sinal EPR em função do campo magnético controlado.

Esse sinal EPR provém da detecção a diodo das microondas refletidas na cavidade, que deve ter

as suas dimensões, bem como as dimensões das guias de onda, casando com o comprimento de
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onda das microondas. Isso para que se possa chegar a uma boa condição de ressonância. Como

as dimensões da cavidade e das guias de onda são fixas, é possível variar levemente a

freqüência das microondas e também a abertura da íris, orificio de chegada das microondas na

cavidade. Desse modo, uma ótima condição de ressonância pode ser alcançada. Para aumento da

resolução do sinal EPR, um detector de fase é incluído e também uma posterior modulação em

100 kHz.

Toda a operação e controle dos sistemas são automatizados e feitos via software do

próprio do equipamento, que permite armazenaÍ os dados para posterior tratamento e análise.

Figura W.6 - Folo do espectrômetro Brucker

¿.,

Figura W.7 - Detalhe da covidade do espectrômetro Brucker.
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CAPITULO VII

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesse capítuIo, os resultados das medidas listadas em VI-l serão apresentados,

seguidos das respectivas discussões.

VII.I - Fluorescência de raios X da cordierita natural

Tratando-se de um mineral natural, além de SiOz , Al2O3 , MgO e FeO , constituintes

básicos do cristal de cordierita, é esperado que várias impurezas sejam encontradas. Para a

análise desses componentes, foi feito no Departamento de Mineralogia e Geotectônica do

Instituto de Geociências da USP um estudo analítico-composicional por fluorescência de raios

X, cujo resultado é apresentado a seguir nas Figuras VII.I(a) e VII.l(b).

molt

15

10

5

0

óxido

Figurø WI.l(a) - Resultado da andlise composicional porfluorescêncía de rqios X da

cordierita.

Mso Na2O Cáo tco MnO Ti02 v205si02 4t203 Fe2O3

7 ow 0,0111'Ì ,77 31,7
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Figura VII.l(b) - Análise das impurezas no amostra de cordieritq usada neste trabalho.

A cordierita é um mineral cuja composição básica é SiOz , Al2O3 , MgO e FeO. A

fluorescência de raios X só fornece a concentração de ferro sem distinguir entre Fe2* e Fe3*.

Assim, nos dados fornecidos pelo Laboratório de Fluorescência de Raios X do Instituto de

Geociências da USP, consta Fe2O3, mas na realidade, muitos desses íons ferro são Fe2*. Outros

componentes, listados na forma de óxidos, são MnO e CaO. O MnO, em geral, apresenta o íon

manganês no estado Mn'*, com espectro de EPR típico de seis linhas. Já o cálcio, bem como

outras impurezas encontradas, como será visto depois, aparentemente não influem nas

propriedades fisicas aqui estudadas.

VIl.2 - Termoluminescência da cordierita natural

As Figuras VIl.2 (a) e (b) apresentam as curvas de emissão TL de uma amostra de

cordierita natural, obtidas respectivamente num aparelho leitor montado no laboratório e no

leitor Daybreak.

aa

al .-l .-l

Rb Cu Nb IJZr h Ce Ba La Sr Ph Gâ Co Nd N¡ Th Cr

m m to 15 11 I 5 5652 1$ 9t 55 44 42 38 35 2S 25 25 25 72

53



14

ß'tz
L
{o
L

=_o -^
Ëlu
Înoro(ú8p
c.
f

"b6
x
Jl-4
o
Eop
Azc
o
c

0

Cordierita Natural+ 50 Gy

ît,
a
3it

a
t

i

i
a

0 50 100 150 200 250 300

Temperatura ("C)

Figura WI.2 (a) - Curva de emissão TL da cordierita natural com dose adicional de radiação

de 50 Gy, obtida num leitor montado no LACIFID.
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Figura WI2 (b) - Cuwa de emissão TL da cordierita natural com dose adicionøl de radiação
de 2000 Gy, obtida no leitor Daybreok.
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A curva da Figura VII.2 (a) é caracterizada por, aparentemente, um só pico TL em

torno de 150"C, extremamente largo, estendendo-se de 50"C a cerca de 250"C. Um pico TL

com essa particularidade, em geral, é composto de mais de dois picos. Posteriormente, esse

aspecto será analisado pela técnica de deconvolução. A curva da Figura VII.2 (b), obtida no

leitor Daybreak, apresenta um ombro entre 200"C e 250"C, indicando que há no mínimo dois

picos.

A Figura VII.3 mostra as curvas de emissão TL de amostras de cordierita natural que

receberam doses adicionais de radiação variando de 50 Gy a 5000 Gy.

Cordierita natural + diferentes doses45
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Figura WI.3 - Curvas de emíssão TL da cordierita natural, submetida a díferentes doses de

radiação.

Observa-se que a intensidade TL cresce rapidamente com a dose. Por exemplo, em

150"C, a altura do pico, que era cerca de 12500 (unidades arbitrárias) para a amostra irradiada

com baixa dose (50Gy), chega em cerca de 275000 na mesma escala, isso é, um aumento de

cerca de 23 vezes. O notiível é, porém, o crescimento da intensidade TL em torno de 100"C, que

era cerca de 10000 (na escala acima), após 5000 Gy de imadiação chega em cerca de 425000,

isto é, um aumento de cerca de 42 vezes. Em primeiro lugar, pode-se dizer deste resultado que

há um pico TL em torno de 100"C; em segundo lugar, esse crescimento acentuado do pico

em torno de 100'C a 150'C confirma o que tem sido observado em outros cristais de silicatos
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estudados neste laboratório, em relação ao fato dos picos de baixa temperaturq em geral,

crescerem mais rapidamente; em terceiro lugar, que o pico em torno de 100"C é de meia vida

curta na temperafura ambiente, motivo pelo qual sua intensidade TL é menor comparada à da

TL na região de 150"C, como se vê nas duas curvas da Figura YlI.2.

O crescimento da intensidade TL do pico em torno de l00oC foi analisado em

termos da dose de radiação adicional e apresentado na Figura VII.4 na escala linear. A curva é a

tþica de saturação, que ocorre acima de cerca de 2000 Gy, u safuração completa sendo

observada na região de 4500 a 5000 Gy.
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Figura WI.4 - Crescimento da intensidade TL do pico em torno de i,00"C com o aumento da

dose de radiação-
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Esse resultado no gráhco dilog (Figura VII.5), resulta em uma reta paralela à da

linearidade, indicando que o crescimento do pico TL em torno de 100"C é linear até cerca de

1000 Gy. Esta curva é conhecida na ârea de Dosimetria como curva dose resposta. A reta

indicada com L é ada linearidade.
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Fígura WI.s - Crescimento da intensidade TL do pico em torno de 100"C com o aumento da

dose de radiação. Curva dose resposta.

A Figura VII.6 mostra o crescimento da intensidade TL do pico em 145-150'C na

escala linear. Ela mostra um comportamento de saturação semelhante ao do pico em torno de

100"C. Contudo, a Figura VII.7 mostra o resultado na escala logarítmica, apresentando uma

ligeira supralinearidade desde baixa dose até cerca de 800 Gy.
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Cerca de 65Yo dos minerais de silicatos estudados (aproximadamente 18) neste

laboratório, não apresentaram supralinearidade, e somente cerca de 357o mostraram uma fraca

supralinearidade. Nota-se que na maioria dos cristais de haletos, sulfatos, carbonatos e óxidos, a

supralinearidade muitas vezes muito acentuada, é observada.

Embora haja teorias de supralinearidade, por exemplo, uma do grupo de McKeever e

outra do Sunta, essas teorias não explicam por que, nos cristais de silicatos, a supralinearidade

está ausente, nem há ainda a idéia de por que os silicatos têm esse comportamento.

Em muitos dos cristais de silicatos estudados neste laboratório foi observado um

outro fato não encontrado em outros cristais. Quando um mineral de silicato é recozido em

temperaturas altas de 700"C a 1000"C, ele adquire uma propriedade interessante, a saber, sua

sensibilidade TL (às vezes de EPR também) sofre um aumento considerável.

Na Figura VILS pode-se ver que as amostras tratadas a 600"C , 750"C e 900"C e

irradiadas com 500 Gy de raios gama, mostram esse efeito. É interessante observar, porém, que

o aquecimento a 600"C faz crescer o pico em torno de 100'C - 720"C, enquanto que, embora a

600'C o pico em torno de 150'C cresça, é de 750'C a 900"C que se observa o crescimento

predominante do pico em l50oC.
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Para esse fenômeno ainda não foi encontrada uma explicação também. Sabe-se que

em temperaturas tão elevadas como 700"C a 900oC, deve haver formação de um número

gigantesco de vacâncias, e também mudança de fase, mas nenhuma explicação plausível foi

encontrada.

Foram registradas curyas de emissão TL de amostras irradiadas com dose-gama de

2000 Gy, e depois tratadas termicamente no próprio equipamento leitor a 72"C, 96"C, 116"C,

136"C, 150"C, 176"C, 196"C,216"C,228"C,240"C,260"C,280"C e 300"C por igual tempo

(tratamento isócrono). A Figura VII.9 apresenta essas curvas de emissão.

Ø
(û

{It
L

=-oLõ
o
c)oop
c
f

o
X
Jt-
oo
(Uõ'tt,
c
0)
c

18

16

14

12

10

I

Þ

4

2

0

Cordierita - TT 600'C/1h - dose: 2000 Gy

decaimento
isócrono
Taxa:4'Cls

0 50 100 150 200 250 300 350 400 4s0 500

Temperatura ('C)

Figura WI.g - Decaimento isócrono - amostras com tratamento tërmico a 600"C por lhora e

irradiadas com 2000 Gy.A taxa de aquecimento dqs curvqs é de 4 "C/s.

A Figura VII.10 mostra a variação da intensidade TL em função da temperatura.

Essa curva mostra que a intensidade TL (área debaixo dos picos) decresce muito rapidamente

entre 70"C e 120"C, indicando a existência de um pico largo ou dois picos mais estreitos e

muito próximos um do outro. Outra queda de intensidade é observada entre 200"C e 240"C e

finalmente entre 250oC e 300oC, indicando a existência de picos nessas regiões. Posteriormente,
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numa análise por deconvolução, serão mostrados os possíveis picos TL componentes da curva

de emissão da Figura VII.2 (b).
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Figura VII.10 - Decaimento isócrono. Área sob a curva TL emfunção da temperatura de pré-
aquecimento.

A observação da Figura VII.9 revela a possível existência de picos nos intervalos

130-140"C, 150-170'C, 2I0-220"C,250-260"C e em 360"C.

As curvas de emissão TL de duas amostras, recozidas a 900 oC por uma hora, foram

irradiadas com uma dose-gama de 500 Gy. Uma foi lida com uma taxa de aquecimento B1 de

1,062"C /s e a outra com uma tlrxa þ2de 4,3oC /s. No primeiro caso, a temperafura Tr do pico foi

de 149"C, e no segundo em Tz : l65oC. A Figura VII.I I mostra as curvas de emissão para as

duas taxas de aquecimento para a leitura TL.
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Foi usado o programa MathSoft pâra o cálculo da energia de ativação E e do fator de

freqüência s.

E

e
k"Tt

O resultado foi

E: 1,305 eV

s: 3,569 x lOla s-l

Esses valores são comparáveis com aqueles obtidos para o zircio por Sullasi (2005),

usando o mesnfo método. De fato esse autor obteve E -1,31eV e s- 4x1015 s 
I para o pico em

*140"C.

O método de subida inicial foi usado na obtenção de -E e s, e está mostrado na Figura

VII.I2. A partir da temperatura To, onde começa a curva de emissão, foi feito o aquecimento até

Tr : To + 
^T, 

medindo a intensidade TL Ir. A intensidadg b é, medida paraT2: Tl * ÂT e

assim por diante.
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Fígura W1.12 - Medidas de intensidade TL no método de subida inicial. Amostras irradiadas
com 500 Gy.
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A Figura VII.13 apresenta o gráfico de log I¡ em função de l/T¡ expandido na região

dos pontos experimentais. A Figura VII.14 apresenta o mesmo gráfico mostrando areta ajustada

até o ponto de cruzamento com os eixos, como também os coeficientes angular e linear.
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Figura W1.13 - Gráfico expandido delnI, emfunção de l/T¡.
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Figura VII.14- Grófico delnl, emfunção de l/T¡ demonstrando os resultados da rets ajustada.

y(x): A+Bx

A = ln(nos) = 51,7 + 0,3

B=-Elke=-15522¡40
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Como I, = nos exp(=) e ln I, = +++ h (nos) , o valor do coehciente angular B
- "u* -'-r\ kBT.' ' ko T' \ u

na Figura VII.14 é igual a-E/kn. Então, paraareta ajustada y(x): A*BX, temos:

B: -Elkn : -15522 e E: 1,34 e

Como não temos uma estimativa do valor de ns. não é possível o cálculo direto do

valor de s utilizando o coeficiente linear da reta ajustada. Assim, para um determinado pico,

podemos derivar a equação III.9 e igualar azeÍo,para chegar numa expressão do valor de s:

E

t : 1B Eek"'^ ¡ t 4f] : 2,18x10r5 s-l

Foi usado o valor de Tn, igual a 140"C, e E: 1,34 eY obtido anteriormente. Este

valor de energia é um dos patamares da Figura VII.15. A taxa de aquecimento p da experiência

foi de 1,062"C1é.

Passando para o método de E x Tsþp , o ajuste de reta feito acima, foi repetido para

todas as subidas iniciais mostradas na Figura VII.12, sendo possível a obtenção dos valores de

energia pan cadatemperatura Tn:Tn-1 + ÅT (n:1,2,3,4..37). Esses valores de energia foram

registrados num gráfico apresentado na Figura VII.15.

--¡
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Figura W1.15 - Grófico de E em função da temperatura Tsbp , apresentando os patamares de

energta.
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Dos patamares de energia mostrados no gráfico, foi montada a Tabela VII.I:

Tabela WI.l - Energia de ativação e fator de freqüência - método ExT"¡op.

Nessa medida, foi varrido o intervalo de temperatura entre 70"C e 200"C. O que se

extrai dessa medida é bastante subjetivo, deixando em dúvida, por exemplo, se em Tstop - I 18"C

há um pico de E -1,29 eY.

A curva de emissão apresentada na Figura VII.2(b) parece ter um só pico TL, exceto

pelo ombro na região de 200"C a250"C, que na realidade, pouco define quanto à existência de

picos TL.

Gomez - Ros et al. (1998) desenvolveram programas para o cálculo da curva de

emissão TL, superpondo as curvas de diversos picos, supostos existentes. As expressões a serem

usadas no cálculo são específicas para cada uma das cinéticas: primeira, segunda e ordem geral.

Para a cinética de primeira ordem, a curva de emissão TL é dada por:

l+E , 2kBT\ 2kBT^

'-u)-E
T -7. sT2

E T-Trn

"kgT 
T*

IQ): I^€ kuT T^ 13

Para a de segunda ordem, temos a expressão:

I(T) -
4I 

^ekuT 
r'

(vrr.l)

(vrr.2)

E T-T,,

E T-T.

ekuT 
T'

2

onde T-: temperatura do pico e [n., : intensidade máxima em T,n.
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Trtop (oC) 70-90 9s - 105 115 1 I 8 r32 - 138 155 - 165 175 - 195

E (eÐ r,22 1,25 l,2g 1,34 1,37 1,42

s (s-') 3,16x10'o 8,59x10'' 3,76x10" 3,54x10') 7,96xI0'' 3,53x10'*



A Figura VII.16 mostra os 5 picos obtidos na deconvolução da curva de emissão TL

da cordierita natural da Figura VII.2(b). Os melhores ajustes foram obtidos supondo cinética de

segunda ordem para todos os picos.

Cordierita - Deconvolução
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Figura WI16 - Os cínco picos obtidos nq deconvolução da curva de emissdo TL da cordierita
natural da Figura VII.2(b).

Os dados obtidos a partir da deconvolução da curva de emissão TL estão colocados

na Tabela Vll.z.

Tabela WI.2 - Parômetros obtidos da decorwolução da curva de emissão TL.

Temperatura
("c)

Energia
(ev)

Fator de
freqüência (s-r)

I" PICO t44 0,98 1,715 x 10r1

2'PICO 178 0,995 2,792x l0ro

3'PICO 214 r,l3 1,026 x 10rr

4" PICO 249 l,l5 2,323 x 10ro

5" PICO 368 l,l9 2,824 x 108
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Os valores de energia de ativação foram obtidos diretamente a partir do ajuste das

curvas, utilizando a equação VII.2. Os valores de fator de freqüência foram obtidos a partir da

equação de cinética de segunda ordem - equação III.I0 - igualando a sua derivada a zero, visto

que se trata de pontos de máximo das curvas.

Esse cálculo mostra que são quatro picos TL entre 50"C e 300"C, e um pico TL entre

300'C e 450"C.

VII.3 - Ressonância paramagnética eletrônica da cordierita natural

A Figura VII.I7 mostra o espectro de EPR da cordierita natural e das amostras

naturais tratadab termicamente a 600"C por th e depois irradiadas com doses de 200 Gy, 500

Gy, 1000 Gy, 2000 Gy e 5000 Gy. Todas as medidas foram feitas à temperatura ambiente.
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Figura WI.l7 - Espectro de EPR da cordierita.

A Figura VII.18 mostra os espectros expandidos em duas partes para melhor

visualização das linhas de interesse.
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Segundo a análise de fluorescência de raios X, a amostra de cordierita aqui estudada

contém 8,31 molo/o de ferro e0,287 molYo de óxido de manganês (MnO).

A presença de Mn2* é visível nas seis linhas típicas na região de g : 1,9 a g:2,2

que parece não se alterar nem com o tratamento térmico em 600oC por uma hora, nem com a

irradiação. A Figura VII.I9 apresenta o espectro de EPR em função do fator g na região

supracitada.
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Figura W1.19 - Espectro de EPR da cordierito em função do fator g, expandidos para
visualização das línhas características do Mn'-.

O ferro, por outro lado, parece estar presente muito mais no estado 2r na amostra

natural, pois o efeito da interação dipolo-dipolo é pequeno, enquanto que o tratamento térmico

provoca o aumento de Fe3*, o que pode ser visto pelo aumento do sinal da interação dipolo-

dipolo em torno de g: 2,0 e com uma largura que vai de 1,7 a2,2.Em outras palavras, com o

tratamento térmico, tem-se: Fe2* --- Fe3* + ¿.

Fator g
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CAPITULO VIII

CONCLUSÕES

1) A análise por fluorescência de raios X apresentou, além dos óxidos brásicos componentes

SiOz, AlzO¡, MgO e FeO, outros elementos estranhos à cordierit¿, como Na2O, K2O, MnO,

TiO2, e PzQs, com concentrações relativamente altas, e outros como Zr (692 ppm), S (150

ppm), etc. com concentrações menores.

2) A curva da Figura VIL2(a), de cordierita natural com dose adicional de 50 Gy, obtida no

aparelho leitor montado no laboratório, é uma curva de emissão TL aparentemente centrada

no pico em 150"C, estendendo-se de 50"C a 250"C. A curva da Figura VII.2(b), de

cordierita natural com dose adicional de 2000 Gy, apesar de obtida no leitor Daybreaþ ainda

apresenta a característica de ser aparentemente uma curva de emissão TL em torno do pico

em 150"C, estendendo-se também de 50"C a 250"C. É verdade que esta segunda curva

possui um ombro entre 200oC e250"C, indicando um segundo pico.

Na realidade, um pico tão largo como esse é composto de mais de dois ou três picos, como

medidas e cálculos posteriores mostram.

3) A irradiação da cordierita natural com doses indo de 50 Gy a 5000 Gy faz com que aluzTL

entre 70"C e 120"C seja emitida em maior intensidade, de tal maneira que o pico em 150"C

na curva de emissão da amostra natural se desloque para a região de 100"C. De fato, como

se vê na Figura VII.4, a intensidade TL em 100"C cresce de - 6xl0t p*u - 3,6xl0s

(unidades arbitrárias), um aumento de 60 vezes. Já na região de 150"C, a intensidade TL

passa de l,2xl}a para 3,8xl0s (unidades arbitrárias), um aumento de32vezes.
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4) Se houver um pico em 100"C, este cresce segundo uma lei exponencial da forma

_D

I=Io l-eD' onde D, - 2000 Gy e Is - 4,6xl0s (unidades arbitrarias). Em escala dilog,

este crescimento é linear até - 2000 Gy

5) Já o crescimento da intensidade TL em 150'C é supralinear desde baixa dose, da ordem de

10 Gy.

6) Em uma amostra recozida a 600"C por uma hora e depois inadiada com dose de 500 Gy, o

pico em 100"C cresc€ por um fator de 4,6, comparado com o da amostra recozida a 500"C
(

por uma hora. O recozimento a 750oC antes da irradiação com dose de 500 Gy faz com que

aluzTL cresça por um fator 5 em relação à da cordieritatratada a 500"C por uma hora. Já a

amostra recozida a 900oC por uma hora apresenta o crescimento do pico em 150"C por um

fator de 7,8 em relação ao da amostra tratada a 500"C por uma hora.

Embora aluzTL emitida pelas amostras tratadas a temperaturas altas (entre 600"C e 900"C)

tenha aumentado em intensidade, o comportamento apresentado pela cordierita difere do de

outros silicatos estudados, pois enquanto nos outros aluzTL para um dado pico TL cresce

até 900"C, na cordierita o crescimento pára em torno de 600oC. Primeiro, o pico em 100"C

cresce, depois é o de 125"C e depois o de 150"C.

Enquanto o crescimento da intensidade TL com a temperatura de recozimento pré-irradiação

continua sem uma explicação plausível para os silicatos, o comportamento incomum da

cordierita sob esse tratamento térmico permanecerá ainda mais não compreendido até o

momento.

7) As medidas de decaimento isócrono da curva de emissão TL de uma amostra irradiada com

dose de 2000 Gy após um tratamento térmico de 600"C por uma hora, mostram que há picos

em torno de l40oC, 170oC, 220"C,250"C,270"C e 360oC. O cálculo de deconvolução

confirm4 aproximadamente esse resultado. Do exposto acima, vê-se que o pico no intervalo

350-370"C é pouco intenso, e somente sobressai quando os outros decaíram muito ou

totalmente.

72



8) As medidas de E es pelos métodos de duas taxas de aquecimento (na leitura TL) e de subida

inicial (E x Tr¡oo) são aproximadamente concordantes. O primeiro método só se aplicou para

o pico em l40oC, obtendo-se E: 1,305 eV e s : 3,569x10t0 s 
t. No segundo método, para o

mesmo pico, obteve-se E :1,34 eV e s:2,18x1015 s 
l.

9) O espectro de EPR da amostra natural apresentou o sinal típico de Mn2* ( 6 linhas ) entre

g:1,94 e g: 2,23;também o sinal de Fe3* em g - 4,3 e o sinal de interação dipolar de

ferro, em torno de g:2,0.

10) O aquecimento em 600oC fez com que o sinal de interação dipolar do ferro intensificasse,

indicando que houve liberação de elétron do Fe2* (Fe2* --- e- + Fe3* ), aumentando a

quantidade de Fe3*.

11) Na amostra com recozimento a 600oC, a irradiação com doses de 200 a 5000 Gy não

apresentou variações signif,rcativas no espectro em relação ao da amostraræozida a 600oC

não irradiada.
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CAPÍTULO IX

TRABALHOS FUTUROS

1) Um estudo mais detalhado de tratamentos térmicos da amostra natural, para depois receber a

radiação, deverá mostrar de modo mais claro a variação das intensidades TL de diferentes

picos TL. Em particular, investigar o efeito de temperaturas mais altas, de 1000"C a 1100"C.

2) Investigar mais sistematicamente o efeito dos tratamentos térmicos em altas temperaturas

nos espectros de EPR.

3) O laboratório recebeu um forno que pode elevar temperaturas até 1700"C- Com isso, será

possível produzir vidros de cordierit¿ natural, cujas características poderão ser investigadas.

4) Na experiência citada acima, incluir-se-á a produção de vidros e policristais artificiais a

partir de SiOz, AlzOr, MgO e FeO em composição estequiométrica. Desse modo, poderão

ser produzidas cordieritas artificiais ou dopadas com concentrações de impurezas como Mn

e Ti.
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