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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo o estudo de algumas pro-

priedades físicas do mineral natural sodalita, de origem brasilei-

ra (Itabuna, BA), cuja fórmula ideal é NaaAt6si6024 ct2• Para isso

foram feitas medidas de ressonância paramagnética de elétrons, ab-

sorção óptica, ressonância nuclear magnética, corrente iônica ter-

moestimulada e condutividade elétrica DC em amostras naturais tra-

tadas termicamente e irradiadas com raios-X.

Foram detectados três centros paramagnéticos: uma li-

nha isotrópica com g = 2.011, relacionada com a cor azul da amos-

tra natural, isto é, bandas de absorção óptica a 600 nm e 645 nm.

Um conjunto de treze linhas de interação hiperfina, com g =·2.001

e A = 3.5 gauss, relacionado com um centro de dipolo elétrico res-

ponsável por dois picos de relaxação dielétrica a 19.90 K, e a

49.~o K com energias de ativação de 30 meV e 121 meV respectivame~

te. Um conjunto de treze linhas de interação hiperfina com g=2.00l

e A = 32.5 gauss, relacionado com uma banda de absorção óptica a

530 nm.

ABSTRACT

The aim of this work is the study of some physica1

properties of natural blue brazilian soda1ite (Itabuna, BA), whose

ideal formula is NaaAt6si6024Ci2. For this purpose, we made use

of electron paramagnetic resonance, nuclear magnetic resonance,

ionic thermocurrent, optical absorption and electrical

conductivity technics in natural, bleached and irradiated samples.

We have detected three paramagnetic centres: a) an

isotropic line with g = 2.011, re1atedtotheblue color of natural

samp1es, that is, with the optica1 absorption bands at 600 nm and

645 nmi b) a set of thirteen 1ines of hyperfine interaction with



vii

9 = 2.001 and A = 3.5 gauss, re1ated to an e1ectric dipo1e center

responsib1e for two bands of die1ectric re1axation at 19.90 R and

49.30 R, with activation energy of 30 meV and 121 meV,

respective1y; c)we have a1so detected an F center with a EPR

spectrum composed of thirteen isotropic 1ines of hyperfine inte

raction with g = 2.001 and A = 32.5 gauss, related to the pink

coloro

'J

'Ii"ll



INTRODUÇÃO

A sodalita, um mineral da família dos aluminosilicatos,

tem recebido, a partir do final da década de 60, uma atenção espe-

cial por parte de muitos pesquisadores devido a propriedades inte-

ressantes como cor, fotocromismo e catodocromismo. Por causa de

seu catodocromismo, foi levantada a possibilidade do uso de sodal~

ta em telas com persistência (displays), como telas de radar, por

exemplo(l). A incidência de um feixe de elétrons sobre uma amostra

(artificial) cria centros F, com uma banda de absorção óptica a

530 nm que pode facilmente ser destruída (apagada) com incidência

de luz. Essa possibilidade despertou assim um interesse no sentido

de entender melhor os processos fundamentais envolvidos na colora-

ção e descoloração, gerando uma série de trabalhos científicos,par

te dos quais estão resumidos no Capítulo I, a seguir. Grande parte

desses trabalhos foram feitos com amostras crescidas artificialmen

te.

1

Os trabalhos feitos com amostras naturais têm mostrado

que o seu comportamento é, a certo ponto, diferente do comportame~

to das amostras sintéticas. Mesmo os trabalhos em amostras natu-

rais encontrados na literatura não concordam entre si. Há,por exe~

pIo, divergências quanto ao modelo para o centro de cor responsa-

vel pela cor azul das amostras naturais.

O Brasil é um dos países onde há a ocorrência desse mine

ral, nao tendo sido, no entanto, estudado com detalhes. Neste tra-

balho, usamos várias técnicas de física experimental para medir e

determinar algumas propriedades da sodalita brasileira(Itabuna,BA)

tais como presença de centros paramagnéticos e seus comportamen-

tos diante de tratamentos térmicos e exposição a raios-X,relaxação

dielétrica, condutividade elétrica, bandas de absorção ópticas,

-. 1 ~. d 027 d 23 -I' d'ressonanCla nuc ear magnetlca o A~ e o Na , ana lses e lmpu-



rezas e datação do centro de cor usando a técnica de RPE.

o valor da meia-vida do centro de cor responsável pela

7
cor azul da amostra natural (da ordem de 10 anos a temperatura am

biente e portanto, extremamente estável), determinado pelo decai-

2

mento térmico da linha de RPE a ela associada e pelo decaimento

térmico das bandas de absorção óptica, sugerem a possibilidade do

uso desse centro corno forma de armazenamento de informações (memó

ria óptica). Além disso, esse centro pode facilmente ser destruido

por tratamentos térmicos a 4500 c.

Detectamos também a presença de um centro paramagnético

composto por um conjunto de treze linhas de interação hiperfina

(ver figura 4.6) que apresenta um comportamento bastante singu-

lar: variação angular das intensidades das linhas sem, no entanto,

ser acompanhada da variação de qualquer outro parâmetro do hamilto

niano de spin, isto é, fator g, parâmetro de interação

ou mesmo da largura de linha.

hiperfina

No espectro de ressonância nuclear magnética observamos,

desde a temperatura ambiente até hélio lIquido bombeado (1.50 K)

23 27
as linhas do Na e do Ai da rede cristalina da sodalita com fa-

tores y iguais a ll.26i ± 0.002 e 11.094 ± 0.002 respectivamente.

Não observamos qualquer anomalia corno transição de fases, etc.

No que segue, apresentaremos este trabalho em cinco capI

tulos, cujos conteúdos estão assim distribuIdos:

a) CapItulo I - apresenta urna revisão dos artigos mais

significativos publicados na literatura a respeito de

trabalhos feitos com sodalita artificial e natural.

b) capItulo II ~ mostra, de uma forma compacta, os fund~

mentos teóricos das técnicas utilizadas neste traba-

lho.



c) CapItulo 111 - apresenta os detalhes das montagens e~

3

perimentais das técnicas usadas, bem como
-

preparaçao

de amostras. irradiações, tratamentos térmicos, etc.

d) Capítulo IV - nesse capítulo,são apresentados,sem dis

cussão, os resultados experimentais utilizando as téc

nicas já descritas anteriormente.

~ ~ - ~
e) Cap1tulo V - nesse capltulo, sao feitas analises

resultados experimentais, a correlação entre os

rios resultados das técnicas usadas, discussão e

nalmente, apresentamos nossas conclusões.

dos

.-va-

fi-

No Anexo I discutimos os resultados da determinação da

idade do centro de cor presente na amostra natural usando a técni-

ca de datação por RPE.



CAP!TULO I

REVISAo

Alguns cristais podem ser coloridos e descoloridos quan

do submetidos ã ação de radiações corno raios-x, ultra-violeta, ele

trons, calor, luz visível, etc. A esse processo reversível tem si

do atribuído o nome de tenebrescencia (fig.1.l) .Nos casos em que o

cristal é colorido (e/ou descolorido) por luz visível, diz-se que

o mesmo é fotocrôrnico.

4

CRISTAL

DESCOLORIDO
raios-x, eletrons, etc.~

luz, calor, etc.

CRISTAL

COLORIDO

Fig. 1.1 - Fotocromismo em cristais

A sodalita, um aluminosilicato de fórmula Na4(AtSi04)3C!

(ver Capítulo 111) é Um mineral que apresenta essa proprie~ade e

que foi pela primeira vez registrada em 1834, por Robert Allan em

seu Manual of Mineralogy. Posteriormente, L. BorgstrOm(2) em 1901,

E. vredenbrug(3) em 1904 e T.L. Walker e A.L. parsons(4) em 1925

fizeram observações que confirmaram os registros de Allan. Mas foi

somente em 1936 que 0.1. Lee(5) fez as primeiras medidas experime~

tais em hackmanita, um mineral da família da soda1ita. Ele verifi-

cou que o cristal poderia ser colo~ido se exposto ã radiação u1tra
o

-violeta na faixa de comprimentos de onda entre 2250 a 4800 A, e



descolorido se exposto à radiação visível na faixa de comprimentos

de onda entre 4800 a 7500~. Lee achou que o fotocromismo da

hackmanita poderia ser devido a mudanças de oxidação e redução de

óxidos metálicos frente às radiações.

Em 1954, D.B. Medved(6) apresentou um modelo físico para

a tenebrescencia da hackmanita e sodalita baseado no esquema de
.. - ~

bandas de energia de um solido, como na fig.l.2,onde F e U sao n1-

veis

5

I Banda de Condução

------F
Banda de Condução

---------------- F

--------------·u
Banda de Valencia

HACKMANITA

Banda de Valencia

SODALITA

Fig. 1.2 - Esquema de banda~ de energia para hackmanita e sodalita

(Medved)

devido a imperfeições do cristal e de impurezas doadoras de ele-

trons, respectivamente. Quando um cristal branco de hackmanita
,e

exposto à radiação ultra-violeta, eletrons são elevados·dos níveis
- ~

U para a banda de conduçao, decaindo posteriormente ou para os n1-

veis F, formando um centro F responsável pela cor, ou retornando

aos nIveis U. Se radiação de menor energia como luz visível incide

sobre o cristal colorido ou se o mesmo é exposto ao calor,eletrons

dos níveis F são promovidos'para a banda de condução que decaem p~

ra os níveis U. Após certo tempo o cristal está novamente descolo

rido. O mesmo raciocínio é aplicado à sodalita, onde não existem

níveis de impurezas U. Nesse caso, somente radiação de maior'ener-



gia como raios-x, pode colorir o cristal, elevando eletrons da ban

da de valencia para os níveis F.

Fazendo medidas de absorção óptica, Medved associou uma

banda a 530 nrn com absorção do centro F.

Em 1955, R.D. Kirk(1) associa as propriedades ópticas da

sodalita (tenebrescencia e luminescencia) ã presença de enxofre co

mo impureza, através da comparação do espectro de emissão de lumi-

6

nescencia da sodalita com o espectro do escapolita e de alguns po

lisulfetos.

W.G. HOdgSon(8) e colaboradores, utilizando a técnica de

ressonancia paramagnética de eletrons (RPE) em sodalita sintética

impurificada com enxofre, e cujo fotocromismo foi ativado aqQecen- .

do a amostra em atmosfera inerte ou de hidrogenio, observaram um

espectro com 13 linhas de interação hiperfina,separadas de 30.6

gauss e centradas em 9 = 2.002 quando a amostra é exposta ã açao

de radiaçãoultra-violeta. Nessas condições, a amostra adquire uma

cor "magenta" e aparece uma banda de absorção óptica a 530 nrn. A

descoloração da amostra, obtida através da incidencia de luz visí

vel, foi acompanhada pelo desaparecimento das 13 linhas do espec

tro de RPE bem como da banda de absorção óptica.

o modelo de Hodgson e colaboradores para o centr~ de cor

é um eletron aprisionado numa vacancia de um CI-, interagindo com

+
os spins nucleares (I = 3/2) dos quatro ions de Na vizinhos. Esse

eletron é transferido do ion s; para a vacancia do CI- pela radia

ção ultra-violeta e é devolvido ao mesmo pela radiação visível.

Mc Laughlan e Marshall(9) observaram no espectro de RPE

da sodalita sintética as 13 linhas de interação hiperfina e fize

ram um estudo da variação do parâmetro de interação hiperfina com

o parâmetro de rede, substituindo o CI- por Br-, 1-, OH-, AI por

Ga e Si por Ge.



Em trabalho posterior, Mc Laughlan e Marshall (10), estu

dando sodalita sintética dopada com enxofre, observaram no espec-

tro de RPE somente linhas devido a radicais como SSO e S3 que po

dem se formar através de tratamento térmico em vácuo, e cujas pre-

senças produzem diferentes cores. A conclusão dos autores pode ser

resumida na seguinte forma:

COR DO CRISTAL RADICAL PRESENTE

Branca

S03
-

Amarelo S03 + SSO

-
Verde

.
S03 + SSO+ S3

Azul

S3

A ausencia das 13 linhas de interação hiperfina no espec

tro de RPE é justificada pelos autores admitindo que nos sítios da

rede onde os radicais de enxofre entram não existem os quatro ions

de sódio.

Bershchov(ll) e colaboradores estudaram a sodalita natu-

ral usando principalmente a técnica de RPE. Os espectros, observa-

o 0-
dos a 77 K e a 290 K, sao compostos de:

a) uma linha isotrópica com g = 2.0137 e largura da or-

o - ~
dem de 7 gauss, observada a 77 K mas nao a temperat~

ra ambiente, e que é atribuída pelos autores ao ion

SO~ substituindo o Ci-~

b) um conjunto de onze linhas igualmente espaçadas,com

g.

= 2.003,
gJ..

<2.007,Ali= 4.7 gausseA =3.8
:.L

Esse conjunto é atribuído a ions de O

-
(S=1/2)gauss.

interagindo com spins nucleares de dois ions

deAi

(I = 5/2) vizinhos. A observação desse espectro imp1i

ca que a distribuição dos sítios de Ai e Si não segue

7



[1]2.0780, g = 1.9216,
~

atribuídos a presença

diferentes da rede cris

alternancia rigorosa, mas uma distribuição aleatória.

c) duas linhas com fatores g[l] =
11

g[2] _ 2.0647 e g[2] = 1.9380
11 L

de o; localizados em posições

talina.

8

Além disso, verificaram também a presença

através do espectro de lurninescencia.

de ions 52

Ballentyne e Bye(12), através do estudo do espectro ópt~

co de refletancia de sodalita sintética pura e dopada com selenio,

telúrio e enxofre, propuseram um modelo para o fotocromismo no

qual o oxigenio tem um papel fundamental. Nesse modelo, a adição

de impurezas provoca simplesmente um aumento no número de vacan

eias do ct-. Para o processo de ativação do fotocromismo na sodali

ta pura, isto é, o aquecimento da amostra numa atmosfera não-oxi

o A - 2-
dante a 900 C, o modelo preve a formaçao de O a partir de radi-

cais OH que normalmente são encontrados em sodalita substituindo

o ct-. Esse processo seria descrito por:

e posteriormente

[ ] + 02- --~

onde [ ] significa vacancia do ct-.

o processo fotocrômico, isto é, coloração e descoloração

da amostra com radiação ultra-violeta e visível, respectivamente,

seria descrito por:

(coloração)

e



hv'
> (descoloração)

9

(13)
A. Accorsi e colaboradores ,comparando o espectro de

RPE de soda1itas natural e artificia1,onde observamos uma linha 10

rentziana isotrópica com 9 = 2.011 e 6H = 10.0 gauss e uma outra

linha pouco intensa em g = 2.003, sugerem que o centro paramagnét!

co responsável pela cor azul tem sua origem na estrutura intrínse-

ca da sodalita e não devido a impurezas estranhas à rede como sug~

rem vários autores.

Em 1974, W.E. Van Den Brom, J. Kerssen e J. volger(14) ,

fazendo medidas de absorção óptica, perda dielétrica e ressonancia

paramagnética de eletrons, propuseram um modelo baseado nos seguin

tes resultados:

a) observaram dois processos de relaxação dielétrica: um

o -
processo a cerca de 90 K, com tempo de relaxaçao

-13
T = (1.7 ± 0.2) x 10 seg e urna energia de ativa-o

ção U = (150 ± 5) meV, e o outro processo a cerca de

o -13
35 K, com T = (5 ± 0.5) x 10 seg e U = (55 ± 5)o

meV. Observaram também que a magnitude da perda dielé

trica varia intensamente com a condição da amostra.

Ela aumenta quando a amostra é branqueada através do

aquecimento a 4500 C e diminui exponencia1mente quan-

do é colorida por incidencia de raios-x.

b) nas medidas de absorção óptica eles verificaram um de

créscimo na intersidade da banda a 610 nm devido ao

branqueamento térmico e um aumento exponencia1 na in

tensidade da banda devido à incidencia de raios-x.

in-c) o espectro de RPE observado apresentou uma linha

tensa, isotrópica, com 9 = 2.011 e ÕH = 12.0 gauss
..a

temperatura ambiente e 8.5 gauss à temperatura de ni-
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trogenio líquido, não mudando com o abaixamento até a

10° K. A incidencia de raios-x sobre a amostra altera

somente sua intensidade, deixando as outras caracte-

rísticas invariadas. Uma outra linha pouco intensa

~
com g = 1.997 tambem se apresenta, mas os autores a-

tribuem-lhe pouco valor. Quando a amostra é submetida

~ o
ao branqueamento termico a 450 C, o sinal de RPE de-

saparece, assim como a cor azul. A incidencia de ra-

diação ultra-violeta não altera esse estado, mas a ex

posição aos raios-x faz com que o sinal de RPE se re-

cupere exponencialmente, assim corno a cor azul.

Com os resultados acima, os autores apresentaram um mode

10 para o centro de cor responsável pela cor da sodalita natural e

•

para o centro de dipo10 elétrico responsável pela relaxação

h - f - ~D3+trica. A ipotese undamental e que o ~ pode entrar na

4+ +
cristalina substituindo um Si • Com isso o ion Na passa a

die1é-

rede

atuar

corno compensador de carga, formando umdipo10 elétrico. Por efeito

dos raios-x, um oxigenio não-ligado, intersticia1, cede um e1etron

+
para o Na (e/ou para alguma armadilha de e1etron), destruindo o

centro dipo1ar, enquanto que um buraco é aprisionado pelo oxige-

nio, dando lugar ao centro que é responsável pela cor e pelo sinal

de RPE.

A. Hassib(15) e colaboradores, trabalhando com soda1ita

natural verificaram que uma amostra aquecida a 9000 C no ar e irra

diada com raios-x, apresentava uma cor rosa que foi branqueada com

luz visive1. Após um certo número de ciclos co10ração-branqueame~

to, a amostra passou a apresentar uma cor azul, caracteristica das

amostras naturais. Simultaneamente ao aparecimento da cor azul, o~

servaram o crescimento de uma linha de RPE isotrópica, com

g = 2.0112 e ~H = 10.0 gauss e que nao mostra sinais de saturação

com potencia de microondas à temperatura de nitrogenio liquido. En



tretanto essa linha desaparece

11

o
a temperaturas acima de 97 c.

Observaram também, nas amostras coloridas, urna banda de absorção

óptica a 580 nrn, insens!vel à variações de temperatura de ambiente

até nitrogênio líquido. Fundamentados nesses dados, Hassib e co-a~

- - ..
tores propoem que a cor azul aparece devido a formaçao de partlcu-

Ias coloidais de sódio, que são formadas devido a coagulação dos

centros F formados nas vacancias do ion ct-, responsável pela cor

rosa. A linha de RPE observada seria devido aos eletrons de condu-

ção do sódio co1oida1.

O que apresentamos acima foram os trabalhos mais signif!

cativos encontrados na literatura. Temos, pois, uma variedade bas

tante grande (e intrigante) de observações experimentais e os mode

los correspondentes.
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CAP!TULO II

FUNDAMENTOS TE6RICOS

2.1 - Defeitos em Cristais(16,17,18,19)

Um sólido cristalino é, por definição, um arranjo perió

dico de átomos que formam uma rede.

Mas essa periodicidade é quebrada por defeitos da rede

tais como átomos estranhos que podem entrar como impurezas, vazios

de átomos na rede (vacancias), deslocações, etc.

A presença de defeitos bem como sua concentração podem

modificar grandemente algumas propriedades de um cristal, como sua

cor, condutividade elétrica, etc., e provocar o surgimento de cen

tros (ver alguns exemplos na tabela I) com propriedades bem carac

terlstlcas, que podem ser paramagnéticos, possuir dipolo elétrico,

bandas de absorção óptica, etc.

TABELA I - ALGUNS DEFEITOS EM S6LIDOS

CENTRO CONSTITUIÇÃO

F

vacancia aniônica + um eletron

FI

vacancia aniônica + dois eletrons

VF

vacancia catiônica + um buraco
.

-
U ion Hsubstitucional

M

duas vacancias aniônicas + um eletron

e uma vacancia catiônica

Alguns desses centros aparecem como resultado da exposi

ção do cristal ã radiações ionizantes como raios-x, eletrons, etc.

O efeito das radiações sobre um cristal depende do tipo de radia

ção e da sua energia. Por exemplo, raios-x podem arrancar um ele-
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tron de um átomo da rede, e esse eletron ser aprisionado por uma

vacanc1a an1ôn1ca, formando assim um centro F. Esse centro F pode

ser destruIdo fornecendo-se uma quantidade de energia ao eletron

que seja suficiente para libertar-se da vacancia, corno por

pIo, através do aquecimento do cristal.

exem-

Para estudar algumas das propriedades de cristais acima

mencionadas, existem várias técnicas como a Ressonancia Paramagné

tica de Eletrons (RPE) , Corrente Iônica Termoestimulada (ITC) , Ab

sorção 6ptica e Condutividade Elétrica, e que foram usadas no pre-

sente trabalho.

As secções seguintes deste capitulo serão dedicadas a

uma breve fundamentação teórica das técnicas acima citadas.

2.2 - Ressonancia Paramagnética de Eletrons(20,21,22,23)

A ressonancia paramagnética de eletrons refere-se ã ab-

sorçao ressonante de energia na faixa de microondas por um centro

paramagnético de uma amostra. Essa energia absorvida (da ordem de

~ -1 - idecimos de. cm ) causa transiçoes entre os n veis de energia ele-

trônicos mais baixos do centro.

A técnica de RPE pode fornecer várias informações sobre

a amostra em estudo, como por exemplo, a detecção de impurezas pa

ramagnéticas, suas concentrações e sua caracterização. A concentr~

çao de centros paramagnéticos numa amostra é proporcional
~ ~
a area

sob a curva de absorção do espectro de RPE ou, nos casos onde é re

gistrada a primeira derivada da absorção, a concentração é propor

cional ã

2
C a I. (llHpp) (2.1)

onde I é a intensidade da linha e llHpp é a largura de linha de pi-

co a pico.
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Fornece também informações específicas sobre o centro pa

ramagnético, como spin nuclear (através da interação hiperfina) e

sua interação com os ions vizinhos da rede (interação com o campo

cristalino, interação superhiperfina, etc.)*

Discutiremos agora um exemplo simples e ilustrativo. Con

sideremos um centro paramagnético isolado, que possui um momento

angular j e um momento magnético (eletrônico) relacionados por: ••

(2.2)

- --
onde 9 e o fator de Lande e B e o magneton de Bohr.

+
Na presença de um campo magnético externo estático H , ao

interação entre o momento magnético e o campo externo é

por:

descrita

(2.3)

e as possíveis orientações, em relação à direção do campo magnéti-
- ~ + -

co externo, que sao permitidas ao momento magnetico ll, isto e, os

níveis de energia, são dados por:

(2.4)

onde M sao os componentes do momento angular na direção
+

de Ho e

que podem assumir os valores desde J, J-l, ete, até -J. Assim tere

mos (2J+l) níveis separados em energia por ~E = g6Ho (fig. 2.1).

Transições entre os níveis de ene~gia em que ~M = ±l po

dem ser provocadas com a aplicação de um campo magnético oscilante

perpendicular ao campo estático, de radiação eletromagnética cuja

frequencia v satisfaça a condição de ressonancia:

•

••

(2.5)

*Maiores detalhes na página 30 da refereneia (20).
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"

3/2

1/2

-1/2

-3/2

H = O H crescente

Fig. 2.1 - Desdobramento de níveis de energia por um campo magné

tico para J = 3/2

Normalmente em RPE a frequencia v é fixada (em torno de

9 GHz para banda-x ou 35 GHz para banda Q) e o campo magnético ex

terno é variado até que a condição de ressonancia seja alcançada.

Assim, no caso da figura 2.1, o espectro de RPE apresentaria uma

só linha centrada em HO = hv/gS, soma de três transições:

M = 3/2 <---> M = 1/2, M = 1/2 <---> M = -1/2 e M = -1/2 <---> M =

= -3/2.

Se o centro paramagnético é constituído por muitos ele-

trons e está localizado no interior de um cristal, outras intera-

_ •• (24).
çoes tem que ser consideradas , e o hamlltoniano geral seria,

em princípio, dado por:

(2.6)
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onde

energia cinética dos elétrons mais energia

eletrostática elétrons-núcleo

HCC
- interação com campo cristalino

HSO

- interação spin-órbita dos elétrons

HSS

- interação spin-spin entre os elétrons

HZe

: interação Zeeman eletrônico

HHFS - interação do spin eletrônico com spin nuclear

Hzn - interação Zeeman nuclear

HQ - interação nuclear quadrupolar

potencial

Na maioria dos casos, entretanto, somente alguns termos

sao importantes. Além disso, o método do hamiltoniano de

(25 26) ~
spin ' simplifica muito o problema. Nesse metodo, o hamilto-

niano é escrito em termos de variáveis de spin somente, pois a paE

te espacial é absorvida em coeficiente. Como geralmente o estado

fundamental de um íon paramagnético consiste de um grupo de níveis

eletrônicos bastante separados de outros: estados excitados, e na

ressonância paramagnética eletrônica só são observadas transições

nos níveis de energia mais baixos, o comportamento desse grupo de

níveis é representado por um spin efetivo S (que pode ser ou nao

igual ao spin real), tal que o (2S+1) seja igual ao número de ní-

veis do grupo. E é em termos do spin efetivo que o hami1toniano

escrito.

~
e

Por exemplo, o hami1toniano atômico com os termos spin

órbita, spin-spin e Zeeman eletrônico é escrito na forma

onde

H = ÀL.S-P[(L.S)2+~(L.S)

-~L(L+l)S(S+l)]+BH(kL+gsS)

p e k são parâmetros que dependem de integrais

(2.7)

da

parte espacial da função de onda. Para calcular as energias

temos que calcular elementos de matriz do: hamilto-

niano acima entre funções de onda eletrônicas que depen-
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dem de variáveis orbitais e de spin.

Pelo método do hamiltoniano de spin, escrevemos

H ;;; S.Õ.S + 8H.9 S (2.8)

onde D e g são os coeficientes, agora tensores. Para calcular os

elementos de matriz, neçessitamos somente das funções de spin.

A vantagem do método é que uma descrição dos dados expe-

rimentais levantados a partir do espectro pode ser dado somente p~

Ia magnitude dos coeficientes.

2.3 - Corrente Iônica Termoestimu1ada(27)

Quando aplicamos um campo elétrico a um cristal die1étri

co, surge uma polarização elétrica do material que tem corno origem

três componentes principais:

a) a polarização eletrônica, devido ao deslocamento re1a

tivo dos e1etrons e núcleos, fazendo com que os cen-

tros de carga positiva e negativa não mais coincidam.

b) a polarização atômica, devido ao deslocamento relati

vo de ions numa molécula.

c) a polarização dipo1ar, devido a orientação com o cam-

po externo de centros que possuem momento de

elétrico.

dipo10

Essa polarização nao se estabelece instantaneamente, po

dendo assim ser definido um tempo de relaxação. Nos casos de po1a-

- - -15
rizaçao e1etronica e atomica, esses tempos sao da ordem de 10

seg e 10-13 seg respectivamente e em primeira aproximação ambos i~

dependentes da temperatura. A polarização dipo1ar, por outro lado,

é fortemente dependente da temperatura. Por exemplo, em urna das

bandas observadas na soda1ita, o tempo de relaxação varia desde
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T - 1 seg para temperatura de 550 K até T - 100 horas para tempe

o
ratura de 40 K.

- ~
O tempo de relaxa9ao, no processo classico de

térmica onde a interação entre os dipolos é desprezIvel,

por

t(T} = To exp(HjkT}

onde

10:1 é o fator de frequencia

H é a energia de ativação térmica

k é a constante de Boltzmann

T é a temperatura do cristal

..
e dado

(2.9)

Se a amostra polarizada é es~riada e o campo externo des

ligado, as polarizações eletrônica e atômica relaxam-se, enquanto

que a polarização dipolar permanece pois os dipolos ficam "congel~

dos" a baixas temperaturas onde o tempo de relaxação é muito lon

go. Se é permitido ã amostra um aumento de temperatura, os dipolos

se desorientarão, provocando assim um pico de corrente.

Experimentalmente aplica-se um campo elétrico constante

E a uma temperatura T por um tempo t »T(T). Em seguida es-
p p p p

fria-se a amostra até uma temperatura To onde T(To) é da ordem de

alguns minutos e então o campo elétrico é desligado. Permitindo

que a amostra seja aquecida a uma taxa b = dT/dt, os dipolos de

momento p se desorientarão fazendo com que um medidor de corrente

registre a corrente de despolarização i(T), isto é, a banda de IT~

Essa corrente tem a forma dada pela expressão (veja figo 4.20 do

capItulo IV deste trabalho),

i(T)
N 2a.E exp (-H/kT) [_fTexp (-H/kT ')dT']- P P . exp bT- kT T O oP o

(2.10)
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onde N é a concentração de dipolos e a é um fator geométrico.

o tempo de relaxação T(T) está relacionado com a área in

tegrada da banda de ITC através da relação

lnl
= lnlo + :T = ln[(OO i(t')dt'l - lni(T))t(T)

(2.11)

um

onde o integral que aparece no membro direito da equação acima é a

área da banda, proporcional à concentração de dipolos. Assim,

gráfico de (área/corrente) versus T-1 nos dá urna reta e através de

la podemos obter os valores de H e TO (ver figura 4.22 do capítulo

IV). Para esses cálculos foram usados programas de computação que

podem ser encontrados na referencia (28).

2.4 - Condutividade Elétrica(29,l6)

Em cristais iônicos isolantes, o número de eletrons que

popula a banda de condução é desprezivelmente pequeno. No entanto,

a aplicação de um campo elétrico no cristal provoca o surgimento

de urna corrente. Essa corrente é devido ao movimento de ions no

cristal e esse movimento está diretamente ligado à presença de va-

cancias (defeitos Schottky e/ou Frenkel) .

o movimento de ions (ou vacancias) no cristal é chamado

de auto-difusão e tem corno principais responsáveis os mecanismos

de migração de um ion intersticia1 após a formação de um defeito

Frenke1, ou o deslocamento de um ion da rede para urna vacancia vi-

zinha após a formação de um defeito Schottky ou ainda a difusão de

pares de vacancias.

Para que a difusão de ions ou vacancias ocorra é preciso

urna energia de ativação E. O coeficiente de difusão D é expresso

em termos da energia de ativação através da equaçao

D = Do e-E/kT (2.12)
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onde Do e a constante de difusao, k e a constante de Boltzmann e T

é a temperatura do cristal, enquanto que o coeficiente de difusão

e a mobilidade do portador de carga estão relacionados pela equa-

ção de E1nste1n-Nerst

20

onde q é a carga do portador.

]J = 9QkT (2.13)

Como a condutividade iônica é dada em termos da mobilida

de pela equaçao

O' = N q II

onde N é a concentração de portadores, podemos escrever

= Nq2Do e-E/kT
O' kT

(2.14)

(2.15)

A equação acima é aplicável somente a chamada região ex

tr!nseca ou de baixa temperatura, onde a energia térmica é sufici-

ente apenas para ativar o movimento de ions ou vacancias.

Para a chamada região intrInseca ou de alta temperatura,

a energia térmica é grande o bastante para, além de ativar a difu

são, gerar a formação de pares de vacancias. Se U é a energia de

formação de um par de vacancias, a condutividade elétrica

por (ver figo 2.2)

~
e dada

O' = Nq2Do e-(E+~U)/kTkT (2.16)

e um gráfico de lnaT versus T-1 fornece uma reta cujo coeficiente

angular permite calcular o valor de E na região extrInseca

U - I(E + 2) na regiao intr nseca.

e de



ln(crT)

intrinseca

l/T

Fig. 2.2 - Variação da condutividade iônica com a temperatura
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Maiores detalhes podem ser encontrados nas

(30, 31 e 32).

2.5 - Absorção Optica

referencias

A técnica de absorção óptica refere-se ã absorção, por

uma amostra, de radiação eletromagnética com comprimentos de onda

na faixa do infra-vermelho próximo (- 2500 nm) até o ultra-violeta

(~ 200 nrn). A energia absorvida causa transições entre os nIveis

de energia eletrônicos de átomos, centros de cor, etc. ou transi-

ções da banda de valencia para a banda de condução. A coloração de

vários cristais é devido ã presença de impurezas com nIveis de

energia eletrônico que têm transições na região visIvel.Como exem

pIo, o eIetron do centro F em KCi possui um estado fundamental

281/2 separadO do primeiro estado excitado 2P3/2 em energia por

2.3 eV. A transição entre esses estados é responsável pela banda

de absorção óptica a 540 nrn, caracterIstica desse centro em Kcl.

I [.i:,LiOllC\ ou 11:: ['I'!;( --7;-U:~--------' .-t Si', "

\ i i S i ( i, :.."" ~ __ ,. ,....-.----.~--_--i.
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A técnica de absorção óptica é assim útil no estudo do

desdobramento de níveis de energia por campo cristalino, na deter-

AI. ,. IW

minaçao de parametros do hamiltoniano atomico, na determinaçao da

- ..... ",

concentraçao de centros uma vez que esta e proporcional a area da

banda de absorção', etc .••

2 6 A. 1 ~. (33,34,35)• - RessonanCla Nuc ear Magnetlca

o fenômeno da ressonância nuclear magnética (RNM) ocorre

em núcleos que possuem momento magnético nuclear diferente de ze-

ro. Tal fenômeno refere-se à absorção ressonante,pelo núcleo de

energia de radiação eletromagnética com frequências na faixa de on

das de radio.

A técnica de RNM pode fornecer informações sobre a pre-

sença de impurezas na amostra em estudo (desde que tenham spin nu

clear não nulo), sua concentração, etc •.. Fornece também informa

ções sobre a mobilidade de Ions através da medida de tempos de re-

- (36)
laxaçao •

~ ~ -+
Em um caso simples onde um nucleo de momento magnetico ~

-+ -

e spin nuclear I encontra-se isolado, a sua interaçao com um campo

magnético externo Ho é descrita pelo hamiltoniano:

.,

(2.17)

onde y é a razão giromagnética e

n = h/2n é a constante de Planck dividida por 2n.

osnlvets de energia serão dados por:

(2.18)

- -+ • - -+ -
onde m sao as componentes de I na d1reçao do campo H. Transiçoeso

entre nlveis de energia podem ser provocadas quando a condição de

ressonância for satisfeita, isto é,

hv = -y i'l: Ho

Para um núcleo num campo de 10 kgauss, a frequência de ressonância

estará na região de radiofrequência (- 107 Hz).

\

..
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CAPITULO 111

T~CNICAS EXPERIMENTAIS

3.1 - caracterização da Amostra

Minerais da famIlia da sodalita são alumunosilicatos de

cloro e sódio, cuja fórmula ideal é NaaA16si6024c12. Sua estrutura

cristalina pode ser construída com grupos de AI04 e Si04, onde ca

da átomo de Ai e Si está no centro de um tetrahedro de oxigenios,

formando gaiolas. Dentro de cada gaiola encohtra-se um átomo de cl
ft

centrado num tetrahedro de átomos de Na (ver figura 3.1), formando

assim uma estrutura cúbica de corpo centrado, com parâmetro de re

de da ordem de 9 í(37). Algumas dessas gaiolas, ao invés de conter

3+ --
o grupo (Na4Cl) ,pode conter radicais ou entao o ion de cl pode

ser substituído por OH~, S~, etc. Por exemplo, o mineral noseanitax

va-

definição

contém SO~ no lugar de Cl-. Outro exemplo é a hackmanita, uma

riedade fluorescente da sodalita que contém cerca de 6% de

(uma mistura de sodalita e lazurita), segundo a

Danna(38). No entanto, essa afirmação é duvidosa já que alguns au-

tores não encontraram átomos de enxofre em amostras

na porcentagem acima.

de hackmanita,

I
í

.... .,. ..... ' .. ,~

Em laboratorio e poss1vel obter~se ~tais de sodalita

a partir de NaOH, Al203, Si02 e NaCl, pelo processo hidrotérmicó,

através do aquecimento dos sais e óxidos a 250-4500 C a pressoes

da ordem de 600 bars, em autoclaves.

Asodalita pode também ser encontrada na natureza. Sua

composição varia ligeiramente com o local de origem, mas obedepe

aproximadamente aos seguintes valores:



I ~,. ,"j" ""11 I

• Si4+

•
AL3+

O

Na+

e
02-

O
CL-

Fig. 3.1 - Estrutura Cristalina da Sodalita
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SiO --------------- 38%
2

Ai O -------------- 32%
2 3

Na O --------------- 23%
2

cl ----------------- 7%

e pode ser encontrada no Canadá (Bancroft, Ontario e Quebec), URSS

(Península de Rola), EUA (Magnet Cover, Arkansas,Litchfield,Maine)

e mais alguns poucos lugares •

As amostras de sodalita que usamos neste trabalho
•..

sao
l)

provenientes de Itabuna, situada no sul do estado da Bahía,Brasil.

Elas apresentam naturalmente urna coloração azul profundo.

A retrodifração de raiOS-X, usando o método de Laue, re

velou que a sodalita baiana não se apresenta como monocristal nem

corno um pó. O filme de Laue é constitúIdo de pontos de difração

discretos mas bastante difusos, indicando ser a amostra constituI-

da de um agregado de microcristais que tem uma direção

cial de orientação (fig. 3.2).

preferen-

,
,1

J

~------"----'

\

••

," '\

Fig. 3.2 - Retrodifração de raios-X (Laue) da sodalita



Para a análise química das amostras de soda1ita
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baiana

-
foram usadas as seguintes tecnicas, com os resultados abaixo re1a-

cionados:

1) Análise com umamicrosonda do Departamento de Engenhª-

ria de Materiais da UFSCAR (SR4-10 da Cambridge), acu

sando a presença de:

1. Na

2. Cl

3. Si

4. AR.

5. traços de Fe e Cu

2) Absorção atômica (modelo 240 Mark 2, da Evans) ~ gra

vimetria, no Departamento de Engenharia de Materiais

da UFSCAR, apontando a seguinte composição:

Al203 ----------- 33,19%

Si02

----------- 37,03%

Na20

----------- 20,62%

K20

-----------0,10%

MgO

-----------0,22%

CaO

-----------0,12%

Fe O -----------

0,09%2 3

3) Fluorescencia de raios-x (PUC do Rio de Janeiro)* que

acusou traços de Cu e Fe como impurezas.

4) Teste quImico onde cristais de sodalita são dissolvi-

dos em ácido clorIdrico, resultando na caracterIstica

sIlica gelatinosa, (teste sugerido em livros de mine-

ralogia) .

5) Analisador de Gases (Sistema Leko) da Engemasa S/A:

S ---------------- 0.005%
C ---------------- 0.2%

*Agradecemos a gentileza do Prof. L.C. Scavarda pela análise.



3.2 - Preparação das Amostras

As amostras foram cortadas em formas adequadas para cada

técnica experimental usando uma máquina construída nas oficinas do

Departamento de Flsica da UFSCAR. Ela possui uma base goniométrica

e um disco de carburundum de 0,3 mm de espessura que gira a 2000

rpm e é refrigerada a óleo mineral para evitar o aquecimento da

amostra durante o corte. Após o corte as amostras foram lavadascam
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tetracloreto de carbono e secadas à vácuo primário ã

O
de aproximadamente 100 c.

temperatura

Para as medidas de RPE, as amostras foram cortadas na

forma de paraleleplpedos com arestas de aproximadamente (3x5x7) ~

Essa forma é adequada para se encaixar a amostra em um oriflcio de

um suporte de teflon preso a um tubo de quartzo que entra na cavi

dade ressonante. Para as outras técnicas (Absorção Optica, ITC e

Condutividade Elétrica) as amostras foram cortadas em forma de pa~

tilhas com espessuras da ordem de décimos de milímetros e posteri-

ormente polidas com uma politriz manual em lixas 400, 600, e~c. e

o polimento final com alumina de granulação de 0,05 microns. A po-

litriz usada deixa as amostras com faces paralelas.

3.3 - Ressonancia Paramagnética de Eletrons

Grande parte dos espectros de RPE foram obtidos usando

um espectrômetro banda X (9 GHz), montado no Laboratório de Resso

nancia Magnética do Departamento de Física e Ciências de Materiais

do IFQSC, que opera nos modos homodino e superheterodino (veja di~

grama de blocos da figo 3.3). O campo magnético externo é forneci-

do por um eletroimã da Varian, de 12"; Foi usado uma cavidade ci-

lIndrica, também da Varian (V-4535), com fator Q da ordem de 20.000

quando vazia. O klystron, da Varian modelo V-58, fornece uma pote~

cia de 800mW.
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Para as medidas ã temperatura igualou acima da tempera

tura de nitrogenio lIquido foi usado um criostato construido nas

oficinas do OFCM, conforme modelo da referencia(39), e para as me-

didas a temperatura de hélio líquido foi usado um criostato de

imersão da Janis, modelo DT série 1406. Nesse caso foi usada uma

cavidade ressonante construí da nas oficinas do OFeM feita com um

pedaço de guia de onda de 3 cm de comprimento seccionado ao meio

• (modo TE 101) com um fator Q da ordem de 2000, quando vazia. Esse

mesmo sistema foi usado nas medidas de tempo de relaxação spin-r~

de. Para ta1,foi agregado ao equipamento descrito na figura 3.3,

um gerador de pulsos de tensão com altura, duração e tempo de atra

so ajustáveis, construIdo na oficina eletrônica do DFCM, que con-

tro1a um modu1ador de bloqueio (Microwaves Associates, modelo

8319-1). A recuperação do sinal de ressonancia foi detectada num

mu1ticana1 (Hew1ett-Packard, modelo 5486 B).

Alguns espectros de RPE foram obtidos usando o espectrô

metro banda Q (GHz), Varian modelo "E-Line Cent\lry", do Laborató-

rio de Ressonancia Magnética do Instituto de FIsica da UNICAMP.

3.4 - Corrente Iônica Termoestimu1ada (ITC)

As medidas de ITC foram feitas usando um arranjo experi

mental corno o da figura 3.4, que consta de um eletrômetro digital

da Keith1ey, modelo 615, para medir a corrente de despolarização,

uma fonte de tensão DC da Hewllett-Packard, modelo 6516 A, um re-

gistrador de dois canais da Rikadenki, modelo B 261, um criostato

e um sistema para medição da temperatura na amostra. As amostras

foram cortadas e polidas de modo a ficarem com faces paralelas e

com uma espessura por volta de 0,8 mm.

As medidas foram feitas em dois experimentos distintos:

de temperatura de nitrogenio lIquido até temperatura ambiente e de

f EIBLiOTECA DO It~STlTUTO DE FIS!CA E C.i,vliCA D~ sAo O.RLOS. USP

FI S I C A
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•

Criostato

Eletrodos

SISTEMA MEDIDA
DE

TEMPERATURA

Amóstro

Fig. 3.4 - Sistema para medidas de ITC
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No primeiro caso foi usado um criostato que foi construí

do nas oficinas do OFeM, a dedo frio(40) . A temperatura da amostra

foi monitorada com um termop de cobre-constantan, referencia a

00 C, ligado diretamente a um dos canais do registrador. Os eletro

dos foram feitos pintando-se as amostras com tinta prata condutora

de eletricidade. O aquecimento da amostra foi conseguido introdu-

zindo-se um resistor de ferro de soldar de 100 watts na câmara de

nitrogenio do criostato. Esse resistor ligado a um Variac nos per-

mite variar a taxa, em relação ao tempo de aquecimento da amostra.

Nas medidas feitas no intervalo de 100 K a 700 K, foi

usado um criostato da Janis, modelo DT, série 1258, a dedo frio,

para hé1io líquido. A temperatura foi monitorada por um termistor

de platina, Lake Shore, modelo PT-103, calibrado, ligado a uma pon

te de resistencia da Keith1ey, modelo 520. Os eletrodos usados fo-

ram discos de Indio de 8.2 mm de diâmetro com espessura da ordem

de 0,2 mm, pressionados sobre a amostra por uma mola, formando um

"sanduiche" (28). O aquecimento da amostra foi obtido com um resis-

tor de ferro de soldar, ligado a um Variac, instalado dentro da câ

mara do hé1io líquido.

3.5 - Absorção Óptica

Todas as medidas de absorção óptica no intervalo visível

-ultra-vio1eta foram feitas com um espectrofotômetro Cary-17, que

dá uma varredura de 180 a 2500 nm. Grande parte das medidas foram

efetuadas a temperatura ambiente. Para as medidas a temperatura de

nitrogenio líquido foi usado um criostato construído nas oficinas

do DFCM. Para as medidas, a temperatura de hé1io líquido foi usado

um criostato da Janis, modelo DT, série 1412, de imersão.

Na faixa do infra-verme1ho foi usado um espectrofotôme-
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tro Perkin-Elmer, modelo 180, com uma varredura de 180 a 4000 cm-l

e as medidas foram feitas a temperatura ambiente.

3.6 - Condutividade Elétrica DC

Medidas de condutividade elétrica DC foram feitas no in

tervalo de temperaturas desde a de nitrogenio líquido até 5000 C.

o arranjo experimental para essas medidas (fig. 3.5)con~

ta de um eletrômetro da Keithley, modelo 6l0C, uma fonte de tensão

DC da Hewllett-Packard, modelo 6102 A, um registrador de dois ca

nais da ECB, modelo RB 102 e um criostato a dedo frio (quente)

construído nas oficinas do DFCM, semelhante ao usado nas medidas

de ITC a temperaturas acima de nitrogenio líquido, refrigeraqo ex

ternamente a água através de uma serpentina de cobre soldada ao

corpo do mesmo. A temperatura da amostra foi monitorada por um ter

o
mopar de ferro-constantan, referencia a O C, ligado diretamente a

um dos canais do registrador. O aquecimento da amostra foi, como

descrito anteriormente, obtido usando um resistor de ferro de sol

dar ligado a um Variac.

As amostras usadas para medidas de condutividade elétri

ca foram cortadas em forma de pastilhas de 0,5 mm de espessura. Os

eletrodos usados foram feitos evaporando-se uma camada de cobre e

sobre esta uma camada de ouro nas faces da amostra, mascaraPa com

papel alumínio, com orifícios de 8 mm de-diâmetro. Na evaporaçao

foi usada uma evaporadora da Edwards, modelo n9 6E4 do Departamen

to de Física da UFSCAR.

3.7 - Tratamentos Térmicos

Os tratamentos térmicos das amostras de sodalita foram

feitos utilizando-se um forno de cantal com diâmetro externo de 40

cm e com 60 cm de comprimento. O orifício tnterno, onde é colocada
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Fig. 3.5 - Sistema para medidas de conduti vidade elétr i'a
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a amostra tem um diâmetro de 5 cm.

Os tratamentos térmicos foram feitos em atmosfera ambi-

ente, depois de verificado que seus efeitos eram idênticos aos tra

tamentos feitos em atmosfera de argônio (para RPE e A.O.) .

Para variar a temperatura do forno usou-se um Variac, a

plicando-se tensões fixas para cada_temperatura desejada. Esse mé-

todo fornece temperaturas mais constantes (± 20 C) que as obtidas

usando um controlador da Engro, modelo 6032, que permite variações

.- o
de ate ± 15 c.

Para monitorar a temperatura da amostra, quando dentro

do forno, foi feita uma barquinha de vidro pirex (as temperaturas

usadas nesse forno foram de até 500 C) com uma haste de aproximad~

mente 40 cm de comprimento, que serviu para colocar a amostra em

posição adequada dentro do forno. Um termopar de ferro-constantan

foi instalado com sua junção de prova dentro da barquinha,junto da

amostra, e ligado a um termômetro digital da Fluke, modelo 2100A.

3.8 - Irradiações sobre a Amostra

Nas várias técnicas usadas, foram feitas medidas com

amostras irradiadas. A radiação mais usada foi raios-X produzidos

por um tubo de tungstênio da Philips, modelo W 2164/10, operando

com 90 kvolts de tensão de anodo e 10 mA de corrente de filamento.

As amostras foram colocadas diretamente sobre a janela do tubo on

de a dose é de 5 krads/minuto/cm2*.

O efeito da exposição de uma amostra de sodalita ao fei

xe de elétrons de 2 MeV de energia, produzido pelo acelerador li-

near do DFCM, é semelhante ao efeito produzido pelos raios-X. Sen

do assim, preferimos usar mais frequentemente os raios-X aos elé-

trons por questões de segurança e facilidade de manuseio.

*Calibração feita pelo Prof. R. Farias, do grupo de Eletretos do

DFCM, IFQSC-USP.
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3.9 - Ressonância Nuclear Magnética

Medidas de RNM continua foram feitas em sodalita natural

ã temperatura ambiente, 4.20 R e 1.50 R, usando um sistema mostra

do no diagrama abaixo*. Para medidas a baixas temperaturas foi usa

do o criostato de imersão, da Janis, modelo série 1406.

Oscilador

de RF

Lock-in

Fonte de

Alimentação

Registrador

Fig. 3.6 - Diagrama do sistema de medidas de RNM

As amostras usadas para as medidas de RNM foram cortadas

em forma de cilindros de cerca de 0,8 cm de diâmetro por 1,0 cm de

altura, ao redor das quais foram enroladas as bobinas.

)

*Agradecemos!ao Prof. Aderbal C. de Oliveira que gentilmente nos

cedeu o oscilador de RP.
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CAPíTULO IV

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 - Resultados obtidos com a Técnica de RPE

o espectro de RPE da sodalita natural, sem qualquer tra-

tamento térmico, apresenta, à temperatura ambiente, uma linha in-

tensa, isotrópica, com fator g igual a (2.011 ± 0.001) e largura

de linha igual a (12.0 ± 0.2) gauss, cuja forma é Lorentziana. A

esta linha chamaremos de linha A. Superposta a linha A há também

outra linha pouco intensa, e que chamaremos de linha B (ver figura

4.1) •

Â temperatura de nitrogenio líquido, o espectro de RPE

da amostra natural é semelhante ao espectro à temperatura ambiente,

modificando apenas a largura da linha A, que passa a

gauss.

(7.0 ± 0.2)

Â temperatura de hélio líquido bombeado (1.50 R), o es-

pectro é essencialmente o mesmo que a do nitrogênio líquido, nao

havendo nenhuma mudança significativa.

A variação da área (proporcional ao produto da intensida

de pelo quadrado da largura de linha medido de pico a pico, no ca

so de espectros ã primeira derivada da absorção) da linha A em fun

ção da temperatura, desde 1200 R até 4100 R, é da forma T-1, obed~

cendo a lei de Curie. Nesse intervalo de temperatura, a largura de

linha não apresenta nenhuma variação brusca.

Quando uma amostra. natural é aquecida a 4500 C por cerca

de uma hora, ela perde a coloração azul, ficando branca, enquanto

que a linha A do espectro de RPE desaparece. No entanto, permanece

uma linha isotrópica, pouco intensa, com fator igual a (2.006 ±

O.OOI) e largura igual a (7.0 ± O.2) gauss. Essa linha n~o desap~

rece mesmo que a amostra seja aquecida até 9000 C por várias horas.
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Fig. 4.1 - Espectro de RPE da soda1ita natural.
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Para obter a energia de ativação térmica do centro para

magnético responsável pela linha A, foram feitos tratamentos térmi

cos à temperatura de 573, 607, 627, 641, 647, 659, 675 e 6830K. As

medidas do decaimento térmico da intensidade da linha A foram fei-

tas aquecendo a amostra à temperatura desejada por intervalos reg~

lares de tempo e tirando o espectro à temperatura ambiente. As me-

1.9797,a

didas de intensidade de linha foram feitas usando corno padrão se

cundário a linha do cr3+ em MgO, cujo fator g é igual

não se superpondo assim com a linha A. O gráfico da figura 4.2

apresenta uma curva típica do decaimento térmico da intensidade re

lativa da linha A em função do tempo de aquecimento. Essa curva

mostra que o decaimento ocorre através de dois processos indepen-

dentes (r e rr), que seguem o modelo linear. Nesse modelo, a taxa

de destruição dos centros é proporcional ao número de centros pre-

sentes:

dNr
= -ar(T) Nr(t)

dt

dNrr

~ = -arr(T) Nrr(t)

(4.1)

onde ar(T) e aII(T) são os coeficientes de decaimento. As soluções

das equações (4.1) são dadas por

NI (t)

= N -ar(T)t

01 e

NII (t)

= N -aII(T)t

011 e

(4.2)

Como o numero de centros e proporcional ã intensidade da linha, te

mos:

I (t) (4.3)

Ij. ijl HII,,'I;l!"·1 '~""I" .'1,
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Fig. 4.2 - Decaimento térmico da linha A para T = 6070 K.

A curva 11 é obtida através da diferença entre

os pontos experimentais da curva de decaimento

e os re~pectivos v~lores da rUrv~ I.
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Mas os coeficientes de decaimento obedecem a equação de Arrenhius

(4.4)

onde aoI e aoII são os fatores de frequência para cada curva de de

caimento e ~EI e ~EII são as respectivas energias de ativação.

Assim podemos determinar através das curvas de decaimen-

tO os a(T) 's (equação 4.3) e a partir destes o valor de ~E (equa

ção 4.4) e a . Podemos ainda determinar a meia-vida do centro, iso
~

to e, o tempo para que a intensidade do sinal de RPE decaia por um

fator de dois. Pela equação 4.3, podemos escrever

tl/2(T) = Toln2 e~E/kT (4.5)

o gráfico da figura 4.3 apresenta os resultados experi-

-1 ~ ~
mentais de a(T) versus T para as curvas I e 11. Atraves do meto-

do dos mínimos quadrados, foram encontrados os seguintes

(Tabela 11).

TABELA 11 - DADOS DO DECAlMENTO T~RMICO DA LINHA A

valores

PROCESSO ~E(eV)TO (seg)tl/2 a 3000K(anos)

11

1.2± 0.1 _ 10-6
107

I

1.56 ± 0.05_ 10-8
1010

Para caracterizar melhor o centro paramagnético respons~

vel pela linha A, tentamos medir o tempo de relaxação spin-rede

usando a técnica de microonda pulsada. Mas mesmo à temperatura de

hélio líquido não conseguimos saturar completamente o sinal, sign~

ficando que o tempo de relaxação é muito curto.

Quando uma amostra de sodalita natural é mantida a 4500

C por cerca de uma hora, ela perde a coloração azul, ficando bran

ca. Ela recupera a cor natural se exposta a um feixe de raios-x ou



--
t
.r:.-

'0,'0

1.0

S.O

14.0 15.016.017.018.0

r-I)( lo-4(OK-1}
Fig. 4.3 - Variação do coeficiente de decaimento com a temperatura da linha A, para:os processosleII.

41



42

eletrons. O tempo de exposição ao raio-x, produzido por um tubo de

tungstenio, com tensão de placa de 90 kV e corrente de fi1amento

de 10 mA, que permite a recuperação da cor natural é de cerca de

cinco minutos (a esse processo de irradiação abreviaremos por

RX,W,90,10,5). Isso corresponde a uma dose de aproximadamente 10

krad para amostras dom área de exposição de cerca de 0,3 cm2•

o tempo de exposição ao feixe de eletrons de 2 MeV de

energia produzido pelo acelerador linear do DFCM que permite a re

cuperação da cor natural é de cerca de um minuto. Como os efeitos

produzidos pelos dois tipos de radiações são idênticos para os nos

sos propósitos, usamos somente raios-x.

o
O espectro de RPE da sodalita branqueada a 450 C e irra

diada com RX,W,90,10,5 apresenta, ã temperatura ambiente (ver fig~

ras 4.4, 4.5 e 4.6) :

a) uma linha Lorentziana, isotrópica, intensa, com fator

g igual a (2.011 ± 0.001) e largura de linha igual a

(12.0 ± 0.2) gauss, que chamaremos de linha C. A de-

pendencia da área da linha C com a temperatura é da

forma T-1, obedecendo a lei de Curie e sua largura de

linha não sofre nenhuma variação brusca no intervalo

Ó o
de temperaturas entre 150 K e 423 K.

b) uma linha com g igual a (2.001 ± 0.001) e largura

igual a (18.0 ± 0.5) gauss, que chamaremos de 1inhaD.

c) um conjunto de treze linhas (que chamaremos de linhas

E), com fator g igual a (2.001 ± 0.001), comp1etamen-

te superpostas ã linha D. A separação entre as compo-

.,

nentes do conjunto é de (3.5.± 0.1) gauss enquanto

que a largura de linha varia de (1.0 ± 0.1) gauss pa-

ra as linhas menos intensas (nas extremidades

do conjunto) a (1.8 ± 0.1) gauss para as
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linhas mais intensas (no centro do conjunto). Essas linhas aprese~

tam forte variação angular na intensidade, apesar de o fator g, a

separaçao entre elas e suas larguras de linha permanecerem constan

tes (ver figura 4.7).

A temperatura de nitrogenio líquido o espectro de RPE da

amostra irradiada ã temperatura ambiente com raios-x apresenta a

mesma linha C com sua largura modificada para 7.0 gauss e a linha

D um pouco estreitada. As linhas E não aparecem a essa temperatura

pois já a aproximadamente 1500 K suas larguras passam a 3.0 gauss,

diminuindo assim suas intensidades.

Quando a amostra é irradiada por periodos de tempos maio

res que cinco minutos, a linha D torna-se bastante intensa, enquan

to que as linhas E chegam a desaparecer (ver figura 4.8). A curva

de crescimento das linhas C e D com o tempo de exposição ao raio-x

é mostrada no gráfiCO da figura 4.9.

Se a amostra branqueada a 4500 C e irradiada com RX, W,

o
90,10,5 for aquecida a 450 C por cerca de uma hora, ela perde a

coloração azul, tornando-se branca. O espectro de RPE apresente so

mente uma linha isotrópica, pouco intensa, com fator g igual a

(2.006 ± 0.001) e largura igual a (7.0 ± 0.1) gauss.

Para a determinação das energias de atiyação térmica dos

centros responsáveis pelas linhas C e E, foram feitos tratamentos

...... o
termicos as temperaturas de 609, 626, 643, 658, 673 e 693 K para

o primeiro e às temperaturas de 393, 403, 410, 418 e 4230 K para o

segundo. As medidas do decaimento térmico das intensidades relati

vas às linhas C e E foram feitas aquecendo a amostra à temperatu

ra desejada por intervalos regulares de tempo e tirando os espec

tros à temperatura ambiente. ~ interessante frisar que a coloração

da amostra é insensivel à presença do centro E.

o gráfico da figura 4.10 apresenta uma curva tipica do
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decaimento térmico da intensidade da linha C, exibindo dois proce~

sos de decaimento, e o gráfico da figura 4.11 apresenta uma curva

de decaimento da intensidade relativa às linhas E.

Usando o modelo linear para o decaimento, os valores das

energias de ativação e tempos de relaxação foram determinados atra

vês do método dos mlnimos quadrados (ver figuras 4.12, 4.13 e tabe

1a IIl).

TABELA III - DADOS DO DECAlMENTO TtRMICO DA LINHA C

CENTRO PROCESSO~E (eV)(seg)
o

To t1/2 a 300 K(anos)

II

1.3± 0.1 10-7107
C I

1.50 ± 0.0510-81010

E

1.0± 0.1 10-9 1--

Usando a técnica de microonda pulsada, tentamos medir o

tempo de relaxação spin-rede do centro responsável pela linha C à

temperatura de helio liquido. Mas não conseguimos saturar a linha

com potencia de microonda, significando assim que T1 é muito cur-

to •.No entanto, o mesmo não ocorre com a linha D, e o tempo de re

laxação medido a 4.20 K é de 15 ms.

51

o
Amostras de sodalita branqueadas a temperaturas de 600 C

ou mais (até 9000 C) e irradiadas com RX,W,90,10,5 apresentam uma

coloração azul-róseo, diferente da coloração adquirida pela amos

tra quando ela é branqueàda a 4500 C. O espectro de RPE apresenta,

à temperatura ambiente:

a) a linha C (g = 2.011) CGm largura modificada para 7.0

gauss.

b) a linha D

c) um novo conjunto isotrópico de 13 linhas, com fator g
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igual a 2.001, separadas de (32.0 ± 0.1) gauss e que

chamaremos de linhas G (figura 4.14)

d) O conjunto de linhas E só aparece quando o tratamento

térmico (a 7000 C) é feito por curto período de tempo

(- 10 minutos). Para tratamento térmico prolongado

(uma hora ou mais) o centro E é definitivamente des

truido, dando lugar as linhas F.

A coloração dessas amos~rag pêrdê O tom róseo em poucos

minutos de exposiçãoã luz solar ou lâmpada de filamento permane-

cendo, no entanto, a cor azul semelhante à da amostra natural ou

da branqueada a 4500 C e irradiada. Simultaneamente, ocorre o desa

parecimento das linhas G.

4.2 - Resultados Obtidos com a Técnica de Absorção Optica

O espectro de absorção óptica da sodalita natural sem

qualquer tratamento térmico apresenta, à temperatura ambiente (ver

figura 4 ~15) :

- ~
a) na regiao do vis~vel, duas bandas parcialmente supe~

postas, a 600 e 645 nm.

b) na região ultra-violeta, uma banda a 205 nm.

Os espectros tirados a baixas temperaturas (até 4.20 K)

são bastante semelhantes aos espectros à temperatura ambiente sen

do, entretanto, um pouco melhor resolvidos.

o
O aquecimento da amostra natural a 450 C por cerca de

uma hora faz com que sua cor passe de azul a branca, enquanto que

55

as bandas a 600 e 645 nm desaparecem. A banda a 205 nm permanece,

no entanto, inalterada com o tratamento térmico.

Para obter a energia de ativação térmica dos centros as

sociados com as bandas de absorção óptica no visível, foram feitos
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Fig. 4.15 - Espectro da absorção óptica, na região

visível, da sodalita natural.
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tratamentos térmicos às temperaturas de 613, 633, 658, 673 e 6840

K. As amostras foram aquecidas à temperatura desejada por interva

los regulares de tempo e o espectro registrado à temperatura ambi-

ente. O gráfico da figura 4.16 apresenta uma curva típica do decai

mento térmico da densidade óptica em função do tempo de aquecimen

to para as bandas a 600 e 645 nm. Admitindo o modelo de decaimento

linear (equação 4.4) e usando o método dos mínimos quadrados (fig~

ra 4.17), os valores da energia de ativação, tempo de relaxação e

meia-vida obtidos foram (tabela IV) :

TABELA IV - DADOS DO DECAIMENTO T~RMICO DAS BANDAS CPTICAS

BANDA ~E (eV)To(seg)
tl/2 a3000 K (anos)

600 nm

1.6 ± 0.110-91010

645 nm

1.3 ± 0.110-7107

Amostras branqueadas a 4500 C e irradiadas com RX,W,90,

10 por vários períodos de tempo apresentam o espectro de absorção

idêntico ao espectro da amostra natural para pequenas doses de ra

diação. Mas para tempos de exposição maiores que vinte minutos apa

recem duas novas bandas a 270 e 310 nm. A curva de crescimento das

bandas a 600 e 645 nm em função do tempo de irradiação é mostrado

na figura 4.18. ~ interessante salientar que o espectro de amos-

tras irradiadas só é sensível a tratamentos térmicos ã temperatu

ras de 3000 C ou mais (como a amostra natural), sendo totalmente

insensível a tratamentos a temperaturas da ordem de 1500 C.

Amostras que foram branqueadas a 6000 C ou mais (até

9000 C) e irradiadas com RX,W,90,10,5 apresentam uma coloração azul

-róseo. No espectro de absorção óptica, além das bandas já mencio

nadas, surge também uma banda bem resolvida a 530 nm (ver figura

4.19). A exposição da amostra ã luz solar ou de uma lâmpada de fi-

••

•
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lamento faz com que o tom róseo e a banda a 530 nm desapareçam, en

quanto qUê as outras bandas permanecem inalteradas.

Na região do infra-vermelho, o espectro da sodalita natu

ral apresenta, ã temperatura ambiente, picos de absorção em 3540,

3040, 2050, 2025 e 1940 em-I, além dos picos caracteristicos da es

trutura da sodalita, que se situam na região de 1200 a

300 cm-1(41). Quando a amostra é branqueada a 450°C por cerca de

1 hora, ,surge uma nova banda, pouco intensa, a 2340 cm-1•

A região entre 300 crn-1 e 10 crn-1 está sendo estudada pe

10 grupo do Laboratório de Infra-Vermelho Distante do DFCM e que

será concluído posteriormente.

4.3 - Resultados Obtidos com a Técnica de ITC

As medidas de ITC foram feitas em dois intervalos de tem

peratura:

4.3.1 -
o o

Entre 12 K e 70 K, o espectro de ITC da sodalita aprese~

ta bandas a 19,90K e a 49,30K (ver figuras 4.20 e 4.21) . Através

- (28)
de um programa de computaçao adequado foram calculados o tem-

po de relaxação e energia de ativação para as duas bandas (ver ta

bela V). A área integrada das bandas apresenta uma típica depen

dencia linear com o campo elétrico de polarização.

As figuras 4.22 e 4.23 mostram o gráfico do logarítmo do

tempo de relaxação versus o inverso da temperatura, indicando um

processo clássico de ativação térmica.

Quando a amostra de sodalita natural azul é branqueada a

4500C por cerca de uma hora, a área integrada das bandas de ITC au

mentam por um fator de aproximadamente 1,8. Mas a área das bandas

diminui quando a amostra é exposta a raios-x. As figuras 4.24 e

4.25 mostram um gráfiCO da área (em unidades arbitrárias, U.A.)ve!.
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sus tempo de irradiação com RX, W, 90, 10.

TABELA V* - RESULTADOS DAS MEDIDAS DE ITC

BANDA A 49,3° K

AMOSTRA

Vp(V01ts) Tp(OK)T (OK)H (meV)to (seg)
O

m
.b ( K/seg)

a2u1

4006550,0139O,7x10-12O,Oj

azul

6006549,41197,lx10-110,02

azul

8006550,01251,4xl0-110,03

azul

10006549,51380,5x10-120,03

branca

4006549,71161,Ox10-1o0,03

branca

6006549,31141,2xl0-100,03

branca

8006547,01094~5x10-1O0,02

branca

10006549,31122,4xI0-100,02

H = (121 ± 9) meV, TO - 10-10 seg
BANDA A 19,9° K

AMOSTRA

V (Volts) T (oK)T (oK)H (meV)TO (seg)
°

b( K/seg)p p
m

azul

4006518,7263,7xI0-60,05

azul

6006519,7310,4xl0-60,04

azul

8006519,9382,Oxl0-e0,0 3

azul

10006519,8351,6xl0-70,03

branca

4006519,8272,8xl0-60,04

branca

6006520,433~,Oxl0-70,04

branca

8006519,9241,6xl0-s0,05

branca

10006521,0302,3xl0-70,02

H = (30 ± 4) meV, TO - 10-6 seg

Se a amostra é submetida a tratamento térmico a 2000 C

por até 200 horas (TT 2000 Cj200 h), a área integradas das bandas

*Ver definição de V , T , H, T e b na secção 2.3. T é a tempera-p p o m
tura do pico da banda.
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cresce novamente, tornando-se insensíveis a um tratamento térmico

a 4500 C por 2 h~ras (TT 4500 C/2 horas). Os valores da energia de

ativação e tempo de relaxação permanecem dentro dos valores apre

sentados na tabela IV. Na tabela V apresentamos os resultados exp~

rimentais do que foi exposto acima.

TABELA VI - VARIAÇÃO DAS !REAS DAS BANDAS DE ITC COM

COM RAIOS-X E TRATAMENTOS T~RMICOS

IRRADIAÇÃO

CONDIÇeES DA !REA DA BANDA!REA DA BANDA

AMOSTRA

DE ITC A 49,30K(U.A.)DE ITC A 19,90K(U.A.)

Natural

320105

TT 4500 C/1. h

540190

ti =

3 min 330115

ti =

8 min 32095

ti = 13 min

23580

ti = 20 min

22070

ti = 30 min

20065

TT 2000 C/IO h

330110

TT 2000 C/200 h

370125

TT 4500 C/2 h

360125

4.3.2 - Entre temperaturas de nitrogenio lIquido e ambiente, o es-

pectro de ITC da sodalita apresenta duas bandas parcialmente super

o o o
postas a 156 K e 176 K e uma terceira, bastante larga, a 266 K,

todas muito intensas. Essas três bandas, por se mostrarem insensí

veis a tratamentos térmicos a 4500 C ou a exposição a raios-x, não

foram objeto de estudo detalhado. No entanto, a alta polarizabili-

dade das mesmas sugeriu que fizéssemos medidas de

elétrica, que serão descritas na secção seguinte.

condutividade



72

4.4 - Resultados de Medidas de Condutividade Elétrica DC

As medidas de condutividade elétrica foram feitas no in-

tervalo de temperaturas entre nitrogenio líquido e 5000 C, em amo~

tras de sodalita natural, branqueadas e irradiadas com

10,5.

RX,W,90,

Utilizando a montagem do esquema da figura 3.5, e apli-

cando uma tensão Vo ao circuito, mediu-se a corrente I(T} em fun

ção da temperatura. O valor da condutividade elétrica a(T) foi ob-

tida através da lei de Ohm:

cr(T} = I (T) • d
V Ao

sendo d a espessura da amostra (- 0,5 mm) e A a área dos eletrodos

(- 0,9 cm2).

Após um levantamento da linearidade da corrente I com a

tensão aplicada V, para temperaturas de 180 C e 4700 C (ver figura

4.26), foi escolhida a tensão de trabalho V igual a 20 volts.o

o comportamento da condutividade elétrica com a tempera

tura se mostrou insensível aos tratamentos térmicos até 5000 C e à

exposição a raios-x. A figura 4.27 mostra uma curva típica do Ioga

rítmo do produto da condutividade elétrica pela temperatura versus

o inverso da temperatura.

Admitindo que a condutividade elétrica dependa da tempe

ratura através de uma equação do tipo (ver secção 2.4)

cr.T = A e-E/kT

pode-se notar a existencia de três regiões (I, 11 e 111) com ener-

gias de ativação distintas:

.'
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REGIÃO E (eV)

I

0.02

II

0.32

-
A mudança brusca da condutividade eletrica entre as re-

giões I e 11 sugere um estudo mais detalhado, e que está sendo de

senvolvido pelo g~upo de Ressonancia Magnética do OrOM, utilizando

a técnica de RNM pulsado. Com esta técnica é possivel estudar a m~

dança da mobilidade ,com a temperatura dos átomos de Na e Ai atra

vés de medidas de tempos de relaxação.

4.5 - Resultados das Medidas de Ressonância Nuclear Magnética

o espectro de RNM da sodalita natural apresenta uma úni-

- 23 1 d D27 ~ca linha de ressonancia do Na e uma inha o A~ ,tanto a temp~

ratura ambiente quanto ã temperatura de hélio liquido bombeado

(1.50 K). O espectro é isotrópico e insensivel a tratamentos térmi

o
cos a 450 C (ver figuras 4.28 e 4.29).

- 23
Os valores medidos de y sao 11.262 ± 0.002 para o Na

e 11.094 ± 0.002 para o Ai27, com larguras de linha (7.0 ± 0.2)

gauss e (8.0 ± 0.2) gauss respectivamente.

O espectro apresenta também uma linha com y = 11.313 ±

63
± 0.002, que foi atribuida ao Cu das espiras da bobina da amos-

tra.
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Fig. 4.29 - Linhas de RN2·1do Na23 e A127 da sodalita
natural a 1.5 9K.



78

CAPiTULO V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO

5.1 - Correlação entre os Resultados Experimentais - Discussão

Apresentamos no capítulo anterior os resultados das va

rias técnicas que usamos para estudar a sodalita. Vimos que o es

pectro de RPE da amostra natural azul, sem qualquer tratamento, a

presenta uma linha e com g = 2.011 (linha A, figura 4.1), enquan

to que o espectro de absorção óptica apresenta, na região visível,

duas bandas de absorção a 600 nm e 645 nm (figura 4.15), e que sao

as responsáveis pela cor azul. A linha A e as bandas de absorção

desaparecem simultaneamente quando a amostra é tratada termicamen

te, indicando portanto uma correlação entre ambas. O decaimento

térmico da linha A ocorre por dois processos: um mais rápido, com

energia de ativação térmica de (1.2 ± 0.1) eV e outro mais lento,

com energia de ativação de (1.56 ± 0.05) eV. Esses valores sao

iguais, dentro do erro experimental, às energias de ativação térmi

cas das bandas ópticas a 654 nm e a 600 nrn, isto é, (1.3 ± 0.1) eV

e (1.6 ± 0.1) eV respectivamente. Além dos valores das energias de

ativação, os valores dos tempos de relaxação e meia-vida também

são bastante semelhantes (tabelas 11 e IV).A semelhança entre esses

valores sugere que o centro de cor da amostra natural é também um

centro paramagnético e responsável pela linha A.

A irradiação com raios-X sobre uma amostra branqueada a

4500 C resulta na formação de um centro paramagnético (linha C do

espectro de RPE, figura 4.4) cujas características como fator g,

largura de linha e energias de ativação térmica (dois processos
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também) são idênticas às da linha A. Além disso,ocorre a recupera

ção simultânea das bandas ópticas e da cor azul, sugerindo que a

linha A e a linha C do espectro de RPE são provenientes do mesmo

centro paramagnético. Em outras palavras, o centro de cor presente

na amostra natural pode ser produzido artificialmente com raios-X.

Isso nos leva a considerar a hipótese de que o centro de cor da

amostra natural tenha sido produzido por radiação de fundo natural.

o fato de a linha A (ou linha C) não apresentar desdobr~

mento hiperfino sugere que o centro paramagnético é formado numa

posição da rede cristalina que fica distante de ions que possuem

spin nuclear com abundância isotópica natural grande. Na soda1ita,
23

com spin nuclear 3/2 e abundância isoesses ions podem ser o Na ,

tópica

de 100%, ou o At27 com spin nuclear 5/2 e abundânciade

O - i29 . 1 1/ -10 %. Ha ainda o 5 com sp1n nuc ear 2, mas a abundancia deste

isótopo é de somente 4,7%. Esse fato sugere então que o centro pa

ramagnético deva estar altamente localizado ou nos ions de O

nos ions de 5i. Ainda mais, o fator 9 sendo igual a 2.011, ~g.

ou

-e

positivo, indicando que o centro paramagnético é um centro de bura

cO.

Alguns autores(15) têm sugerido que o centro de cor pre

sente na amostra natural seria devido à formação de partículas co

loidais de Na, sendo então a linha do espectro de RPE com g=2.011

devido aos elétrons de condução. Essas partículas co1oidais se for

mariam devido à coagulação de centros F. Esse modelo, no entanto,

não é consistente com nossos resultados experimentais porque:

a) o centro paramagnético responsável pela cor azul pode

ser produzido independentemente da presença prévia de

centros F.

= 9 - 9 , onde 9e e = 2.0023 é o fator 9 para o elétron livre.
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b) não observamos qualquer variação brusca na largura de

linha das linhas A ou C quando uma amostra de sodali

ta foi aquecida (na cavidade ressonante) até 1400 C.

Se a linha A (ou C) fosse devido a elétrons de condu-

çao, a largura de linha deveria sofrer uma variação

brusca à temperatura de- fusão do SÓdio, isto é, a 970

C, como foi observado por Vitol(42) e colaboradores

(ver figura 5.1) em colóides de Na em NaCto Tampouco

verificamos o desaparecimento da linha A (ou C) à te~

peratura de fusão do sódio, como diz ter

Hassib(14) .

observado

_ 25
11I
11I
::>«
(I) 20

J:
<I

15
/"o o •

III

50 100 150 ~oo 250 300 350 400 450 500
T (K)

Figo 5.1 - variação da largura da linha de RPE de elétrons

de condução de Na coloidal em NaCi (Vitol e co

laboradores)

c) o espectro de ressonância nuclear magnética apresen

ta, mesmo à temperatura ambiente, somente urna li
, 23

nha com largura de 7 gauss devido ao Na fixo na rede
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(ver figura 4.28). Se na amostra estivessem presentes

partlculas coloidais de Na, o espectro deveria apre-

sentar também uma linha estreita devido aos Na coloi-

dais, semelhante ao espectro observado por

Knutson(43-44) e colaboradores do Li coloidal em cris

tais de LiF (figura 5.2),irradiados com neutrons. Na

Fig. 5.2 - Espectro de RNM do Li em cristal de LiF

(Knutson e colaboradores)

figura 5.2, aparece claramente o deslocamento da li

nha do sódio coloidal devido à interação do seu spin

nuclear com os elétrons de condução dos clusters metá

licos,isto é,o deslocamento de Knight (Knight Shift) .

Bershchov(ll) e colaboradores propõem que o centro de

cor responsável pela cor azul da sodalita natural seja devido a

presença do radical SO~ substituindo o ct-. Esse modelo também

não é consistente com nossas observações experimentais, já que as

análises químicas da sodalita brasileira não indicam a presença de

enxofre. Além disso, os autores não observam o sinal de RPE

do S04

peratura

(na mesma rede hospedeira, isto é, sodalita) à tem

ambiente, mas somente a 770 K, e nós observamos a li

r!C:6-i'~:':;"~~6'~<5'::;-'"~-"" ~"'~i________ . ••• _ .••. ''''' .•.:.., '·.~'L''''''__'''''''__"'·- .. ",~.""_" •••...,••..,"""".,'~.".....~_~
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nha A (ou C) desde 4.20 K até 4130 K.

o efeito dos raios-X sobre uma amostra branqueada a 4500

C é produzir, além do centro de cor, mais dois centros paramagnét~

cos: centros D e E (ver figura 4.4). O centro E possue um comport~

mento bastante original que é a variação angular da intensidade &s

linhas apesar de o fator g, a largura de linha e a separaçao entrp.

as componentes do conjunto não apresentarem variação angular obser

vável experimentalmente (ver figura 4.7). Centro paramagnético com

comportamento semelhante já foi também observado por Scavarda(45)

e Olivieri(46) em cristais de KCN irradiado com raios-X. Observa

ção de um centro idêntico foi feito por Magon(47) em cristais de

NaCN irradiado. No entanto, não foi encontrado qualquer menção a

esse tipo de centro nos trabalhos publicados sobre sodalita.

~ possIvel que esse centro tenha se formado na sodalita

natural, mas devido ao pequeno valor de sua meia-vida (cerca de um

ano ã temperatura ambiente) não foi observado nas amostras

rais.

na tu-

O centro E possivelmente seja formado por alguma impure

za ou radical livre, sem spin nuclear, com um único elétron magné-

tico, com momento angular zero ou totalmente quenchado, que este

ja no sItio do ct-, interagindo assim com os spins nucleares I =

= 3/2 dos quatro ions de Na+ vizinhos. O espectro de RPE de um cen

tro assim formado seria composto de 13 linhas de interação·hiperf~

na, o que está de acordo com nossas observações experimentais. O

pequeno valor do parâmetro de interação hiperfina pode ser entendi

do com base nesse modelo, pois o elétron magnético tem sua função

de onda mais localizada sobre o ion ou radical de origem do que no

caso de um elétron aprisionado na vacância do ct-, que tem suafun
~. v· .••.--'.- -.'.'

ção de onda mais espalhada pelo cristal eportanto,lntêraglrido

mais fortemente com os spins nucleares dos sódios vizinhos.
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o fato da largura de linha aumentar com a diminuição da

temperatura sugere que o centro E possa estar animado de movimen-

to, de modo semelhante ao observado em centros F em KCN.

Quando a amostra é branqueada a 7000 C e irradiada com

raios-X, ela apresenta também um centro paramagnético (linhas

G da figura 4.14) que possue uma banda de absorção óptica em 530

nm (ver figura 4.19). Centro semelhante já foi observado em sodal~

ta natural @ artificial por vários autores(6,8,9). Tal centro, res

ponsável pelo fotocromismo da sodalita, pode ser identificado como

sendo um elétron aprisionado numa vacância do Cl-, isto é, um cen-

tro F.

~ interessante salientar que a presença do centro F pare

ce excluir a presença do centro E (mas não do centro de cor ou cen

tro D). Esse fato reforça fi hipótese de que o centro E seja forma

do por uma impureza ou radical substitucional ao Cl-. O tratamento

térmico a 7000 C provavelmente expulsa essa impureza ou radical da

rede cristalina, deixando uma vacância. Ou então, o tratamento tér

mico a 7000 C favorece a formação de alguma reação, combinando a

impureza ou radical, formando assim um defeito molecular. Haveria

ainda a possibilidade de, durante o tratamento térmico a 7000 C,

ocorrer alguma difusão para dentro da amostra, com a consequente

criação de vacâncias. Mas essa hipótese foi descartada já que o

tratamento térmico feito em atmosfera de argônio ou em vácuo leva

ao mesmo espectro de RPE.

o espectro de ITC da sodalita apresenta dois picos de re

_ o o
laxaçao (figuras 4.20 e 4.21) a 49,3 K e a 19,9 K com energias

de ativação térmica de 121 meV e 30 meV, respectivamente. Van den

Brom(14) e colaboradores também observaram picos de relaxação seme

lhantes em sodalita natural. Nossos resultados indicam que as duas

bandas são provenientes de dois processos diferentes de relaxação

do mesmo centro dipolar, já que as áreas integradas das bandas se-
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guem O mesmo comportamento diante de tratamentos térmicos ou à ex-

posição aos raios-X (figuras 4.24 e 4.25) .

A existência do centro dipolar parece estar ligada à des

truição dos centros D e/ou E, e não à destruição do centro de cor

(14) ( ..•..•.como sugere Van den Brom ver Tabela V). Essa hlpotese esta as

sentada no fato experimental de as áreas das bandas (proporci~

nais ã concentração de centros dipolares) diminulrem com a exposi

ção aos raios-X e aumentarem quando a amostra é tratada term1camen

o ...•. 1te a 200 C. A essa temperatura o centro de cor e bastante estave

(a meia-vida para o processo mais rápido de decaimento térmico da

d ... olinha A (ou C) do espectro e RPE e da ordem de 3000 horas a 200

•

C), não justificando portanto, o crescimento das bandas de ITC
•..
as

expensas do centro de cor. PORsivelmente o centro E cede (ou rece-

...... o -
be) carga atraves do tratamento termico a 200 C, para a formaçao

do centro dipolar, tornando-se assim dia~agnético. Por efeito dos

raios-X, essa carga retorna ao centro E, destruindo o centro dipo-

lar.

Outro fato importante é que as bandas de ITC desaparecem

... o
se a amostra e aquecida a temperaturas da ordem de 700 C, prova-

velmente porque o radical ou impureza que dá origem ao centro E e

que também participa da formação do centro dipolar, é expulso da

rede ou se combina para formar um centro molecular. O tratamento a

o
700 C elimina o radical ou impureza que produz o centro E, elimi-

nando desse modo o fornecedor de cargas necessárias à formação do

centro dipolar.

5.2 - Defeitos da Rede Cristalina da Sodalita(48,49)

Quando estudamos minerais naturais, um certo cuidado de-

ve ser tomado em relação às impurezas, pois durante o processo de

formação do cristal, a natureza tem à sua disposição uma quantida-

de razoável de elementos, e não somente aqueles que são
...

necessa-
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rios à sua formação. Aliás, em minerais naturais a presença de im-

purezas deve ser considerada uma regra e não uma exceção. No enta~

to, a simetria da estrutura cristalina seleciona naturalmente as

posslveis impurezas que podem fazer parte do cristal, e portanto,

a natureza dos defeitos presentes numa determinada estrutura pode

ser avaliada com um certo grau de certeza.

Na estrutura cristalina da sodalita, os defeitos mais co

muns que podem ocorrer sao:

.. ~-
a) vacancia do lon Cl

b)
- - - - 2-

o íon cl pode ser substituído por OH , 02' 504' 5 ,

53' co;, Br-, I-, etc•.• 3+ 4+

c) vacancias de Ai. e 5i

d) vacâncias de 02-

e) oxigênio intersticial, que pode estar completamente

livre da estrutura do aluminosilicato ou então estar

ligado a ela por uma só ligação

f) 5i4+ substituído por Al3+ é um defeito bastante comum

uma vez que não há a1ternância rigorosa na estrutura

da soda1ita, entre os íons de 5i e Ai. Eles estão dis

tribuídos em suas posições de uma forma aleatória.,

g) existe ainda a possibilidade de substituições isomor-

fas, tais como:

3+ ~ 2+ 4+
g.l - dois íons Ai por um l.onMg "e um íon 5i

i + 4+g.2 - um on Na e um íon 5i substituídos por um

íon ca2+ e um íon Al3+

í + 3+ 2+g.3 - um on Na e um íon Ai por um íon Ca e um

M92+
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4 r 4+ ~ ~ + 03+g. - um on Si substitu1do por um 10n K e um A~

quando houver na rede espaços vazios que caibam

o K+

5 ~ S,4+ b t't ~d ~ G 4+g. - um 10n 1 su s 1 U1 o por um 10n e

~ 03+ ub . ~d ~ 3+lon A~ s stltUl O por um lon Ga .

Na próxima secção, faremos uso de alguns desses defeitos

e da discussão dos resultados experimentais, apresentando um mode-

10 para o centro de cor.

5.3 - Conclusões

Como foi discutido na secçao 5.1, nossos resultados expe

rimentais indicam que o centro de cor responsável pela cor azul da

sodalita deve ser um centro localizado na rede do aluminosilicato.

Dos defeitos apresentados na secção anterior, dois deles acredita

mos estarem ligados com a existência do centro de cor:

~ 4+ 03+ - - .a) os 10ns de Si e A~ nao obedecem alternanc1a rigo-

rosa de suas posições na rede cristàlina, de modo que

um íon de silício pode ser substituído por um íon de

alumínio e vice-versa (ver esquema da figura 5.3 uma

rede do aluminosilicato simplificada), não havendo ne

cessidade de compensação de carga localizada próximo

à substituição (como sugere Van dem Brom) pois a com-

o OOOOO
I O - Al - O - Al - O - Si - O - Al - O - Si - O - Si - OI

IIII
O

OOOOO

Fig. 5.3 - Rede simplificada do aluminosilicato com íons de

silício substituído por alumínio e vice-versa.
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pensação é feita no total, havendo pois equilíbrio de

cargas. A presença desse defeito em sodalita natural

foi confirmado por Bershchov e colaboradoree.

b) a presença de oxigênio intersticial ligado à rede de

aluminosilicato por uma só ligação. Esse defeito pode

ser produzido por raios-x, que arrancam um elétron de

um oxi9ênio da rede, quebrando urna das ligaçõe~ e Qee

locando-o para uma posição intersticial.

Parte de nossas observações experimentais podem ser com-

preendidas com base na presença dos dois defeitos acima. O buraco

deixado pelo elétron no oxigênio intersticial é o responsável pelo

paramagnetismo e cor da amostra natural (bandas de absorção óptica

a 600 nm e 645 nm e linhas A ou C do espectro de RPE). Esse centro

pode, por um lado, ser formado próximo à dois íons de alumínio e,

no outro extremo, ser formado próximo a dois íons de silício (ver

esquema figura 5.4) .

O O OO
I O - Ai

Ai - O O - SiSi - O"-
.•.•...I O I IO

O

O OO

Fig. 5.4 - Modelo para o defeito responsável pelo centro de

cor na sodalita .

•
Como a densidade de cargas positivas é maior nas proximi

dades de dois íons de silício, o centro formado próximo aos rons

de alumrnio é mais estável, ou seja, sua energia de ativação térmi

ca é maior. Esse modelo está de acordo com nossa observação experi

mental de presença de duas bandas de absorção óptica ligadas à cor

azul bem como de haver dois processos de decaimento térmico das li
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nhas A e C do espectro de RPE.

A hipótese de o buraco estar ligado a um oxigênio inters

ticial e não a um oxigênio da rede está assentada no fato de
-

nao

termos observado interação hiperfina com núcleos de alumínio.

Bershchov tem observado um centro de oxigênio em sodalita natural

cujo espectro de RPE é composto por onze linhas, que é atribuído a

um buraco ligado a um oxigênio de rede, interagindo com dois

cleos de alumínio.

..
nu-

o elétron liberado pelo oxigênio deve ser provavelmente

aprisionado pela impureza ou radical substitucional ao íon cloro,

destruindo seu caráter dipolar elétrico e tornando-o paramagnéti-

co, criando assim o centro E. Qual é essa impureza ou radical, não

podemos afirmar com certeza. Sabemos, por exemplo, que das impure-

zas detectadas pelas nossas amostras, isto é, Fe, Cu, Mg, Ca e R,

~ -
nenhuma delas normalmente poderia ocupar o s1tio de um Cl. Resta

a possibilidade de ser uma impureza ou radical composta por átomos

com número atômico menor que dez, posto que não são tão facilmente

detectadas pelos métodos que temos disponíveis. Assim, dessas imp~

rezas, excluindo os que possuem spin nuclear diferente de zero e

com abundância isotópica grande, restam carbono e oxigêniO. Poder

-se-ia pensar em alguma combinação de ambos como CO;, C03' etc.,
*

mas os resultados de espectros copia de infravermelho não indicam

a presença de tais radicais simultaneamente a presença dos centros

E. Uma banda que poderia ser devipo a CO2 aparece somente quandoI

a amostra é tratada a 7000 C em vácuo, mas nestas condições o cen-

tro E é destruído, dando lugar ao centro F.

Quanto às medidas de condutividade elétrica, verificamos

que a condutividade da sodalita é maior que a condutividade de ha-

3 -
logenetos alcalinos - um fator de 10 em relaçao ao NaCl. Para de-

* -
Comunicaçao privada - Prof. Sergio Zilio (tese de doutoramento)



terminar que íon (ou íons) é responsável por essa

89

condutividade,

medidas usando a técnica de RNM pulsado estão sendo feitas nos nú

cleos de Na23 e Al27 cujos resultados serão objeto de trabalho po~

terior.
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ANEXO I

DATAÇÃO DA SODALITA NATURAL BRASILEIRA POR RPE

A radiação natural existente no ambiente pode produzir,

num sólido, defeitos na rede cristalina que podem ser paramagnéti-

COSo A concentração desses defeitos numa amostra natural é propor-

cional a dose de radiação recebida e portanto, ao tempo que a amos

tra ficou exposta, isto é, à sua idade geológica.

Se o defeito criado pela radiação é paramagnético, é po~

sIvel determinar sua concentração medindo a intensidade da linha a

ele associado no espectro de RPE.

o método de datação por RPE consiste em expor a

natural à radiação produzida em laboratório (radiação y do

amostra

.60co,

raios-X, etc.) e acompanhar o crescimento da intensidade do sinal

de RPE em função do tempo de irradiação. Se I é a intensidade doo

sinal da amostra natural, I é a intensidade do sinal após um tempo

de irradiação t e supondo que a concentração de defeitos produzi-

dos pela radiação (I) seja proporcional ao tempo de exposição (do

se), podemos escrever

I = I (1 + t/t )o o

onde t é o tempo que a amostra (partindo de uma concentração zeroo

de defeitos) deveria ficar exposta a radiação artificial para que

a intensidade do sinal de RPE fosse igual a 10 (ver figura Al-l) .

A idade T da amostra pode ser determinada estimando-se a

dose natural, por unidade de tempo, recebida em seu local de ori

gem, Dnt e medindo-se, com algum método independente, a dose de ra

diação artificial D que a amostra receberia num tempo to o

D = T . Dnto

Em nossas experiências com a sodalita temos usado raios-

-X produzidos por um tubo de tungstênio operando com 90kV e lOmA,
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Fig.Al-l-Crescimento da intensidade da linha de RPE da amostra

natural em função do tempo de irradiação com raios-X.
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apesar de que a radiação mais indicada para essas medidas ser a ra

- 60 ( -')diaçao -y do Co ver referenc1a 50 .

Foi feito um levantamento do crescimento da intensidade

da linha A do espectro de RPE da amostra natural (ver figura 4.1)

com o tempo de exposição aos raios-X (ver figura AI-I). Extrapola~

do-se a curva experimental (a parte linear) até I igual a zero, o~

tem-se o valor de t como sendo igual a 6,5 minutos. A esse tempoo

por

res-

t corresponde uma dose de 13 krads, para uma amostra cuja áreao
2

de 0,35 cm . Sendo a dose natural, Dnt,da ordem de 0.1 rad

ano (51), a idáde da amostra é cerca de 130.000 anos. Devemos

"e

saltar, entretanto, que o valor de Dnt deve ser obtido com certo

cuidado (ver referência 52) através de calibração com outros méto-

dos como o do 14c, termoluminescência, etc ... e que não foi

em nosso caso, sendo portanto, o valor da idade obtido não

preciso.

feito

muito
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ANEXO II

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

1. Medir a condutividade elétrica em monocr1sta1s de soda1i

ta, em particular na direção (111). Nessa direção a es

trutura cristalina apresenta "cana1~"através dos quais

possivelmente amabilidade iônica possa ser bastante al-

ta.

2. Medidas usando a técnica de ENDOR pode ajudar a esclare

cer o comportamento do centro E, através de um melhor co

nhecimento de seu ambiente local dentro da rede da soda

lita.

3. Um estudo comparativo do comportamento do centro E em

cristais de sodalita, NaCN e KCN poderá ser útil para

uma compreensão do centro E e de seu comportamento em

cristais hospedeiros diferentes.
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