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RESUMO

Os efeitos químicos de reações (n,2n) em iodatos e períodatos de s£

dio cristalinos foram investigados medindo-se os rendimentos iniciais e os ren-

dimentos em "anneal ing" isotérmico pôs-irradiação (90?C)edas frações separadas

l", IO3 e 10*./

NalO3, Nal03.H20 e NaIOi», Na3H2IO6, Na^^Og.3 H20 " contendo
 127I

ou 1 2 9 I , ou ambos, foram irradiados com neutrons de \k MeV.

Os resultados obtidos mostram diferentes efeitos em cada sistema es_

tudado e que os isótopos 126I e 128I mantêm o mesmo comportamento nos compostos

irradiados contendo isoladamente 127I ou I 2 3 I , assim como em compostos contendo

conjuntamente 1 2 7I e l 2 9 l . - - —

Não observou-se efeito isotópico nem diferenças qualitativas no

"annealing" isotérmico a 90?C. No "annealing" as frações incrementadas nos três

periodatos estudados foram 103 e IOi». Estes resultados slo diferentes dos en-

contrados por V.V.Bell ido e E. Batalha em reações (n,y) para os mesmos compos-

tos. '
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A8STRACT

The chemical consequences of (n,2n) reactions on cristal line

sodium iodate and per iodates were investigated measuring the initial yield

and the post irradiation thermal annealing yields (90?C) of the separated

fractions I , IO3 and IOI».

127
NaiO3, Nal03.H20 and NalOi», Nai»H2lO6, Na4I2O9.3H2O containing

and 1 2 9 I , or both, were irradiated with ]k MeV neutrons.

Results obtained show different effects for each

that 1 2 6I and 1 2 8I isotopes keep the same behaviour in the

system and

irradiated

compounds centsining only i or *"'l and in compounds having both 127

and 129 I.

Neither isotope effect nor qualitative differences on thermal

annealing at 90?C were observed. The annealed fractions in the three studied

periodates were IO3 and IOi». These results difer from the ones reported by

A.V. Bell ido and E. Batalha for (n,Y) reactions on the same compounds.
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CAPÍTULO 1

?. INTRODUÇÃO

No estudo dos efeitos químicos resultantes de transformações nucleares

se conhece, através de diversas pesquisas, que os mesmos são dependentes: 1} do

tipo de reação nuclear; 2) da natureza do radioisótopo induzido na reação; 3) do

ambiente químico e estrutural do sistema no qual o átomo experimenta a transfor-

mação (composição e estrutura molecular) e 4) das condições de irradiação (tem-

peratura, nível de radiação gama, razão de cãdmio, e t c ) .

Não obstante haver-se realizado um grande número de trabalhos em siste

mas em fases gasosa, líquida e solida, a explicação dos fenômenos que acompa-

nham as transformações nucleares e que conduzem a efeitos químicos, permanece a-

inda em discussão. No caso de sistemas em estado solido, o problema ê mais com-

plexo, pois tratando-se de um estado mais condensado, as espécies resultantes

são bastante diversificadas.

Estes efeitos, originados na desexcitação energética dos átomos que s£

frem a reação nuclear, em síntese, podem ser devidos ao recuo dos átomos e/ou â

carga elétrica, adquirida na conversão interna de raios gama, que conduz âs ex-

plosões Auger.

Com o propósito de contribuir com mais alguns dados para o conhecimen-

to dos possíveis mecanismos de desexcitação, foi realizado o presente trabalho

experimental onde foram estudados os efeitos químicos de reações nucleares(n,2n)

em sistemas cristalinos iodato de sódio (anidro e monohidratado) e periodato de

sódio (meta, para e dimezo), contendo 127I e 127I + l 2 9l.

A distribuição das atividades induzidas 126I e 128I foi determinada,

separando-se nos iodatos, a fração reduzida (l~ , 1°) e fração iodato (IO3). Nos

periodatos separou-se a fração periodato (10^), além das já referidas.Investigou
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..... nos sistemas, as reações do "annealing" ísotêrmico a 90 í 0.29C.

Em termos gerais, foi possível estudar nos sistemas: aTnfluência da £

v,j do hidratação, o efeito isotópico, o comportamento de duas atividades induzj_

UÍ no mesmo cristal, o efeito do tipo de reação nuclear e o comportamento das

,*ivtd*ides em "annealing" térmico.

Após a revisão de literatura se descreve o trabalho experimental e se

,«k> os resultados obtidos, que são discutidos com base nas pesquisas até hoje re

nV|»iTi'i'V<'íi'|-'ln'Trtf-faHi'"l1 'LTifc'-T'3fiiÉ'inllt&'f f iV i i / i ? 1 - * -' >•"""• f-<"n, i 7' r TiT.t 1



CAPÍTULO II

REVISfiO DA LITERATURA---

2. EFEITOS QUÍMiCOS DAS TRANSFORMAÇÕES NUCLEARES

2.1. Generalidades

Em 1934, L. Szilard e T. Chalmers^ ' verificaram que após irradiação

do iodeto de etila com neutrons térmicos, parte da atividade induzida, na reação

nuclear X27l(n,y) 128I podia ser extraída na forma de iodo inorgânico. Esta exp£

riencia abriu um vasto e interessante campo de pesquisa pois demonstrava a oco£

rência de mudanças químicas no sistema irradiado, mesmo não havendo variação na

natureza química do elemento cujos átomos haviam sofrido transformação nuclear.

inicialmente o efeito Sziiard-Chaimers foi utilizado na obtenção de

produtos com alta atividade específica e ainda hoje ê de grande interesse na ob-

tenção de complicadas moléculas marcadas. Quinze anos após a descoberta do efei_

to, começou a haver maior interesse teórico, na tentativa de explicar os fenôme-

nos que teriam lugar no mesmo, surgindo assim varias teorias para o interpretar.

Os tipos de reações nucleares mais usados no estudo dos efeitos quími_

cos de transformações nucleares, slo os que não envolvem variação do número atô-

mico, Z, do elemento irradiado, como as reações (n,y), (y,n) e (n,2n), dentre as

principais.

2.1.1. Teoria do recuo

Quando uma substância é irradiada com neutrons térmicos, os átomos

que sofrem a captura de neutrons, liberam radiação gama com energia igual ã è-

nergia de ligação do neutron, que é de cerca de 7 MeV para a maioria dos elemen-

tos.

Segundo o princípio de conservação do momento, o núcleo atômico emi£

'•rfr--*f»iii'-rf̂ 'a'Z&JtjZtZ*'-̂ -*-** ̂ '^Pw^^vfí^^-^a^irtfotirifoi*--\-*-'-:J* -,j _ •_ .
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sor de radiação gama, adquirira uri momento (p), igual em magnitude, ao momento

do foton,

onde:

Sendo p/ » = — o momento do foton, a energia cinética de recuo

h = constante de Planck

v = freqüência da radiação gama

c = velocidade da luz

M = massa do núcleo que recua

Substituindo p por p por terem o mesmo módulo, teremos:

c (hv/c)2 '- (Ey/c)2

E u = KTJ OU E., =2M bM 2M

Expressando E., em MeV e M em u.m.a. (unidade de massa atômica) te-

remos para o caso da emissão de um único foton:

E ,536 E2 ( V )

Para o caso particular considerado (emissão de 1 foton), esta energia,

E M, excede de muitas vezes a energia de ligação do átomo ã molécula (2 a 5eV),pos

sibMitando assim, o rompimento da ligação química.

A titulo de ilustração, e feita abaixo, a comparação entre energi-

as cinéticas de recuo Eu. adquiridas por emissão de radiação gama de energia má-

xima E (max), e energias de ligação E c_ x onde C e X são, respectivamente, çar

tím\'^\&f\t§'<&&$^**.-'*K±^**'r't^ri:~'-(*i-:''-tr' --^---A-'-^^j(fV--Vrt"-V":-- -••-•--•^
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bono e halõgenos em'haletos orgânicos. Dados mais recentes apresentam valores
de E ligeiramente superiores. (Advances in Inorg. Chem., Cotton and Wilkinson»
1966, p. 100). '

Elemento

Cl

" B r

1 .

Ey (max)

MeV

6,2

5,1

4,8

EM(max)

eV

m

96

EC-X

eV

2,9

2,3

2,0

Tabela 1. Comparação entre energias de ligação e energias

de recuo adquiridas por emissão de radiação gama

em alguns hale tos orgânicos. ..

Oeve ser notado que a liberação de energia sob forma de radiação gama

não é, necessariamente, feita através de um único foton. Portanto, para um cál-

culo preciso da energia cinética adquirida por um átomo emissor de fotons, neces_

sário se faz conhecer a correlação angular entre os dois ou mais fotons.

Se não há correlação angular e consideram-se todos os ângulos de emis-

são igualmente prováveis,é possível calcular os dois limites de energia cinética,

EH(max) e E..(min), e entre estes limites estarão distribuídas todas as energias

cinéticas de recuo possíveis.

Assumindo distribuição isotrõpica para a emissão de fotons, Hsiung et
ai' ' obtiveram uma distribuição de energias de recuo para a reação3SCl(n,y)36Cl.
Neste cálculo foram encontrados valores de E..(max) igual a 1050 eV, valor mldio
IM igual a 685 eV e que em 99,98% dos casos EM tem valores superiores a 5 eV."M M

A prática nos fornece dados para afirmar que a energia cinética adqui-

rida pela emissão de fotons ultrapassa, na maioria dos eventos, a energia de li-
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nação do átomo radioativo . Trabalhos de H. Suess ' ' e Bohiman e Willard '

cm haletos orgânicos na fase gasosa demonstraram que na grande maioria dos casos

o evento nuclear conduzia à ruptura de ligação.

A medida que o meio se torna mais denso (fases líquida e sólida) a atj_

vidade induzida divide-se entre a susbstância original e a fração ou frações re_

sultantes da mesma. A fração de atividade que permanece sob a forma da substancia

a original denomina-se retenção.

Diversos modelos foram propostos para explicar o mecanismo pelo qual os

átomos dissociados devido ao recuo recombinam-se dando lugar ã retenção.

tos:

A seguir são dados, em ordem cronológica, os principais modelos propôs

>I0' - Modelo de colisões elásticas ou "Billiard-Ball Model11

e Modelo de colisões elásticas-inelásticas:

- Miller e Dodson - Modelo de reações epitermicas;

- Willard - Modelo da fragmentação aleatória;

- Harbottle e Sutir. ' - Modelo da zona quente ou "Hot-Zone Model11.

Estes modelos tomam por base os processos de dissipação da energia da

espécie que sofre recuo. 0 modelo proposto por Libby supõe que a perda da ener-

gia cinética ê feita essencialmente por colisões elásticas do átomo com o meio.

Propôs a seguir um modelo mais aperfeiçoado no qual, a partir de um certo valor

de energia cinética, o átomo sofreria colisões ineiásticas, as quais conduziriam

a reações de substituição, com a recomposição da molécula original, agora com o

átoir.o radioativo.

Â medida que os modelos foram sendo propostos sofisticaram-se os supo£

tos mecanismos para o processo de dissipação de energia cinitica. 0 modelo pro-

posto por Harbottle e Sutin para sólidos cristalinos assume que a dissipação de

energia é feita ã custa de deslocamento de átomos,promovendo o aquecimento de à\_

minuta região do cristal. Esta "zona-quente", composta de cerca de 1000 átomos



-11
permaneceria por M O segundos acima da temperatura de fusão do cristal,

tempo este suficiente para a ocorrência de recombinações químicas regenerativas,

conduzindo ã retenção. •'

Em termos mais gerais pode-se dizer que as mudanças qufmicas subse-

quentes aos processos de ruptura de ligação, dependerão da substância irradiada,

da energia cihética e dos estados de oxidaçio inicial e final do átomo que sofre

recuo..

0 processo de dissipação de energia cinética inicia-se a partir do mo

mento no qual a espécie transformada separa-se da molécula;

(I'M
Segundo Wolfgang , as espécies de alta energia produzidas por recuo

nuclear e agindo como partículas ionizantes,perderio imediatamente todos os

seus elétrons com velocidades (em orbitais de Bohr) menores que a velocidade de

translaçio do átomo. Durante este estágio a energia é perdida na ionlzaçlo e ex-

citação do meio.

A medida que a velocidade da partícula aproxima-se ã dos elétrons dos

átomos vizinhos, virão a ser freqüentes as trocas eletrônicas por colisões, e a

carga da partícula variará. Portanto, o estado ou carga final do átomo será de_

terminado pela importância dos processos de ionizaçio e neutralização durante a

perda de energia. Dados experimentais e considerações baseadas no "Princípio

Adiabatico'_ indicam que nos metais e alguns sais, a maioria das espécies não

são neutras ao atingirem o repouso. ~~

Além da perda de energia decorrente de processos eletrônicos, a partí-

cula poderá dissipar energia em colisões, com substancial transferência de mo-

mento.Em altas energias este processo não terá grande importância pois as nu-

vens eletrônicas simplesmente passarão uma pela outra. Porém, para energias da

ordem de 10** - IO5 eV para os elementos mais pesados, a perda de energia por co

lisões tipo "esfera dura" vem a ser importante.

Quando a energia da partícula alcança valores de 30 eV ou menos, have-

rá boa probabilidade de ocorrência de colisões inelásticas com átomos ou grupo

de átomos. A partir deste limite são possíveis combinações dessas espécies com

os radicais formados ou com moléculas rin

^i4^V>i'^iV^-••^ v-^-' 4^"-^-^
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2.1.2. Teoria de ruptura devido conversão interna

Uma outra alternativa para explicar a dissociação de uma molécula na

qual um átomo constituinte experimenta reação nuclear decorre da possibilidade

da conversão interna de raios gama de baixa intensidade .

Em transições isoméricas ' dois mecanismos competem para a perda da

energia de excitação: 1) desexcitação por emissão de fotons e; 2) conversão in-

terna de um ou mais fotons, com emissão de elétrons e produção de lacunas nas

camadas K, L e possivelmente M.

' No primeiro mecanismo, os fotons, com energias muito menores que 0,5

MeV não conduzem ã ruptura de ligação. Por exemplo, um átomo com massa de 100

u.m.a. emitindo um foton de 0,5 MeV teria uma energia cinética de recuo de cerca

de 1 eV não conduzindo portanto ã ruptura de ligação, uma vez que a energia des-

ta ê cerca de 5 eV.

No segundo mecanismo, a conversão de fotons, com emissão de elétrons

das camadas mais internas, ocasiona um rearranjamento na estrutura eletrônica do

átomo, com os elétrons externos removidos para as camadas inferiores de modo a

preencher as lacunas produzidos pelas emissões (cascatas Auger). A carga posijti

va acumulada nestes processos difunde-se por toda a molécula, dando lugar ãs

chamadas explosões Auger, com a fragmentação das moléculas por repulsão coulombi

ana.

2.2. Efeitos químicos de transformações nucleares nos sólidos cristalinos

No estudo dos efeitos químicos de transformações nucleares nos sóli-

dos cristalinos pode-se explorar a natureza dos fragmentos formados, os mecani^

mos de dissipação de energia e a distribuição dos produtos em relação aos enven^

tos produzidos ou, resumidamente, estudar os efeitos imediatamente seguintes ã

cada transformação nuclear.

Por outro lado, o estudo do comportamento pós-irradiação dos produtos,

reações de "annealing11, em relação a fatores tais como temperatura, radiação,com

pressão, etc, fornece-nos elementos adicionais valiosos, na interpretação glo-

bal do fenômeno.



Nas fases condensadas, particularmente nos sólidos cristalinos, dife_

rentemente do que ocorre na fase gasosa, as reações que se sucedem à fragmenta-

ção serão mais complexas* devido ã. menor separação etH-re-as mof^eufas ou Tons

do sistema.

Cálculos efetuados por Harbottle e Sutin demonstraram que um át£

mo que recua em um cristal, com energia de 500 eV, dissiparia esta energia cir.e-

tica aquecendo uma região compreendida de cerca de 1000 átomos. Evidencia-se as-

sim, a marcante diferença entre os sólidos e as fases líquidas e gasosas, em re_

lação aos fragmentos produzidos e sua distribuição dentro do sistema.

2.2.1. Trabalhos experimentais

Os sistemas sólidos mais utilizados no estudo dos efeitos químicos

de transformações nucleares são os dos cristais iônicos, mais especificamente os

pertencentes ao grande grupo dos sais oxianiônicos.

Estudos realizados por diversos pesquisadores mostraram tendên-

cias mais ou menos gerais para diversos sais contendo o mesmo ânion. Por exem-

plo, em reações (n»Y) em permanganatos, a retençlo ê em torno de 10%; para cro-

matos de 70 a 80%; iodatos aproximadamente o mesmo; fosfatos de 50 a 60%.; per-

reniatos 100% e arseniatos cerca de 90%.

Trabalhos de Aten e colaboradores em fosfitos e Libby em ar-

senitos mostraram predominante retenção, com produção de pequenas quantidades das

formas mais oxidadas, 17 e 10%, aproximadamente. Maine e Maddock , em experi-

ências com AS2O3 e Sb2n3 mos-traram que nlo se produziram estados de oxidação.

mais altos nestes compostos.

Libby sugeriu que dependendo da relação de eletronegatividades

entre o átomo central e os átomos de oxigênio a ele ligados, o recuo poderia cqn

duzir â perda de átomos de oxigênio ou Tons oxido.

Green, Harbottle e Maddock , aplicando as idéias de Libby para o

caso de perda de ions oxido, obtiveram uma relação qualitativa entre retençlo e

o potencial de oxidação do ânion.dada na figura 1.



Potencial de oxidação (volts)
1- Permanganates; 2 - bromãtos; 3 " cromatos; k - cloratos; 5 ~ iodatos; 6 - perio-
datos; 7 - per-reniatos e 8 - arsenatos

Figura 1 - Relação entre retenção em sais oxianiônicos e potencial de oxidação^
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Considerações dessa natureza mostram que é possível explicar muitas

d£.s observações feitas em sistemas oxíaniônicos cristalinos, em termos de re-

ações de recombinação entre o átomo que sofreu recuo e os átomos de oxigênio ou

ions óxído produzidos em colisões. Embora a energia de ativação para tais pro-

cessos de recombinações seja pequena, os fragmentos podem não estar suficiente-

mrnte próximos entre si, requerendo-se energia adicional de cilouns t-V p?.-ra a

difusão dos fragmentos.

É possível ainda que o átomo possa adquirir um ou mais átomos de o-

xigênio, por transferência, provenientes de oxianions próximos. Harbottle e

Sutin estimaram que, para uma energia de ativação de 3 eV para o processo,em

uma "zona quente" de 50 eV, a transferência de átomos de oxigênio poderia ocor-

rer muito antes do esfriamento da mesma.

Evidências experimentais em soluções sólidas, parecem confirmar es_

sas suposições:

- irradiações de soluções sólidas de cromãto de potássio em sulfato
(23) - (2i*)

de potássio e em fluoberilato de potássio , mostraram marcante diferen-

ça entre as retenções. £ perfeitamente concebfvel que na soluçio sólida teCrOí»/

K2SO4 a retenção (CrOi»~) seja maior que em K2Cr0i»/K2BeFif, pois tem termos de re_

combinações da espécie que sofreu recuo (Cr) com Inions ou ions óxidos produzj.

dos, existe, no primeiro caso, maior disponibilidade de oxianions (CrO\~, S0i»~

etc., etc.) e ions oxido produzidos na fragmentação. . •

- soluções sólidas de permanganato de potássio em perclorato de po-
(25) - »

tassio apresentaram, paralelamente, o mesmo comportamento em relação a con-

centração de ânions ou ions oxido durante e no final do trajeto da espécie que

experimentou recuo, no caso o Mn. Em soluções de permanganato de potássio, de

1 e 40 moles %, em perclorato de potássio, obteve-se valores de retenção (MnO\)

de 62 e kS%, respectivamente.

Em termos gerais pode-se dizer que a retenção depende de diversos _fa

tores, os quais sejam temperatura durante a irradiação, tempo de irradiação,

nível de radiação acompanhando a irradiação, defeitos na rede cristalina, na-

tureza do cation, etc. Alguns destes fatores serão explanados oportunamente.
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2.2.2. Reações de "annealing"

No estudo dos efeitos de reações nucleares nos sólidos, uma "ferra-

ncnta" das mais valiosas é o "annealing". 0 "annealing" ou recozimento é um

processo que pode ser induzido através de tratamentos pós-irradiação tais como:

aquecimento, irradiação, compresslo, esmagamento, etc, dos cristais.

Os processos de "annealing" modificam a distribuição dos produtos

resultantes das transformações nucleares nos sólidos, conduzindo ao reparo dos

danos introduzidos pelo evento nuclear.

0 "annealing" sofrido pelas espécies formadas numa transformação nu
(26) ~"

clear foi observado pela primeira vez por Williamsv ' que verificou que a ati-

vidade específica do antimõnio obtida pela irradiação de pentafluoreto de an-

timônio e fluoroantimonato de amônio decrescia com o tempo de irradiação. Expe-

riências posteriores mostraram que a retenção, nos dois casos, crescia, com a

exposição das substâncias ã radiação ionizante, após irradiação com neutrons

térmicos.

Green e Maddock observaram que a retenção do 5ICr em cromãto

de potássio podia ser aumentada aquecendo-se os cristais irradiados. Desde en-

tão, o "annealing" por aquecimento tem sido observado em grande número de siste

mas químicos, sendo o processo dos mais utilizados em pesquisas, dado a faciU,

dade com que se o conduz.

A representação grafica de um processo de "annealing" isotérmico ê

feita plotando-se a percentagem dos produtos formados "versus" o tempo de a-

quecimento para uma dada temperatura (isotérmico). A curva típica ê dada na fi_

gura n? 2.

Em relação a figura n? 2 temos:

- Ro - retenção inicial (sem tratamento térmico);

- Rt - retenção a um tempo de aquecimento t, a uma dada temperatura

- R» - representa o valor máximo de retenção para uma dada tempera-

tura T.



otrao»
<D
4J

2

100-t-
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60 4- Roo

0 t

Tempo de aquecimento

Figura 2 - Curva típica de um processo de "annealing" isotêrmico
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O "annealing" térmico pode também ser conduzido por aquecimento dos

cristais a diferentes temperaturas mantendo-se constante c tempo de aquecimento.
(is)

tíitc proceso se denomina "annealing" isocrono. Maddock e de Maine-- encon-

traram uma relação linear entre a variação de retenção e o inverso da tempera-

tura (°K) de tratamento do sólido irradiado (regra de Maddock).

Um fator muito importante que influencia diretamente as reações de

"annealing" é a concentração dos defeitos existentes ou introduzidos no cri£

tal
(20)

(2935)
Maddock e seus colaboradoresv ' estudaram sistematicamente a infljj

desses defeitos, produzidos nos cristais através moagem, radiação ioniza£

te, "dopping" etc.

A forte influência desses defeitos nos processos de "annealing" pode

ser sumarizada como segue:

- atuam acelerando as reações de "annealing", i.e., o "plateau" ê al-

cançado mais rapidamente;

- elevam o valor do "plateau";

- influenciam na retenção inicial.

(35) -

BaumgaYtner e Maddock* ' era experiências com cromato de potássio irra

diado com neutrons térmicos, investigaram os aspectos térmicos do "annealing"

por radiação.

Em uma. série de experimentos nos quais os cristais irradiados foram

tratados com radiação ionízante (elétrons; Ee = 1,8 MeV) em doses e 0 a

300 Mrad, obtiveram os seguintes resultados, com todas as amostras dissolvidas

i temperatura ambiente de 18?C:

i - irradiação â temperatura do nitrogênio líquido e conservação dos crj_s

tais nesta temperatura até dissolução para análise, praticamente não conduziram

a reações de "annealing";

ii- irradiações ã temperatura do nitrogênio líquido e tratamento térmj_
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co de 18?C x 5 dias, 80?C x k horas e I009C x k horas mostraram progressivo au-

mento de reações de "annealing";

iii - irradiações a 18?C e conservação das amostras em nitrogênio 1 fqu_i_

do ou temperatura ambiente (18?C) mostraram a mesma taxa de "annealing";

iv - o "annealing" total (por radiação e/ou térmico) em iii > i i >' i .

Desde que não houve "annealing" por radiação nos tratamentos ã baixas

temperaturas, os autores concluíram que este tipo de "annealing" envolve uma eta_

pa térmica no seu mecanismo. Este comportamento prova que o "annealing" por ra-

diação não deve provir do aquecimento local durante o processo de dissipação da

energia da partícula ionizante.

Estes resultados são complementa res aos encontrados por Harbottle e

Veljkovic e levam â conclusão que a retenção inicial, Ro, como determinada t£

suaimente, é na realidade, a soma de duas quantidades: retenção intrínseca (ori-

ginada pela não ruptura) e a retenção causada por "annealing" térmico e/ou rad_i_

ação.

Baumgartner e Maddock baseados em estudos próprios, e observações de

Natfv37'38' sobre a influência de gases como oxigênio na aceleração dos proce£

sos de "annealing" térmico, sugeriram que o mecanismo do "annealing" por radia-

ção compreende 2 etapas: remoção de um elétron do fragmento radioativo ou entida

de vizinha, seguida de recombinação térmica envolvendo o fragmento e suas vizi-

nhanças ou, também, reações de intercâmbio.

Em "annealing" térmico, ambos os estágios são iniciados termicamente, o

primeiro requerendo a criação de um "sítio" aceptor nas proximidades do fragmen_

to e o segundo, ativação térmica.

A seqüência mais provável para o mecanismo proposto ê que a radiação

produz um sítio aceptor na vizinhança do fragmento. A excitação térmica pode en-

tão transferir elétron do fragmento para este aceptor, seguindo-se recombinação

térmica ou reação de intercâmbio.

«•£^•rÀtn'-fr^V^i^2&^-3'*^^^i1*-^^*f:^*JlyL^*.yj^.ij&,Yiíi A.tSg.VtA./a.'̂ ..; y.̂ -̂j»
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j , Trabalhos em sistemas ha latos

| . | . Trabalhos de Sai to , Ambe e colaboradores
(3 9 ,1*0 ,1*1 ^2 )

Estes pesquisadores investigaram a distr ibuição dos fragmentos radioa-

tivos em diversos halatos.

i - Reações (n,y) e (n,2n) em bromatos<
3V mostraram:

o

- efeito do cation; bromatos de metais pesados apresentaram valores de

retenção mais altos que bromatos alcalinos. Os autores explicaram este efeito em

termos de potencial de ionização de M ' para M , onde M ê o cation do

bromato. Quanto maior o potencial de ionizaçio maior a retenção, sendo esta teni

dencia encontrada em ambos os tipos de reações. Em relação a mecanismos para as

reações de "annealing", sugeriram a participação do cation nas reações redox do

átomo que sofreu recuo, uma vez que o potencial de ionização é uma medida de a-

ftnidade do cation M por elétrons;

- efeito do tipo de reação nuclear; não encontraram substancial dife-

rença na retenção;

- efeito isotôpico nas reações (n,Y), a exceção do TlBrO3, com maior

retenção para o Br, enquanto que nas reações (n,2n) os valores para Ro foram

praticamente os mesmos.

ií - Reações (n,Y) e (n,2n) em lodatosv ' mostraram:

- menor retenção em reações (n,2n) para todos os iodatos irradiados.

Mesmo considerando a enorme diferença entre as energias cinéticas de recuo en-

volvendo os dois tipos de reações, os autores não deixaram de considerar, tam-

bém, a possibilidade de existirem transições isoméricas altamente conversíveis,

no decaimento do 1 2 8l e 1 2 6I apôs reações nucleares no 1 2 7 I , como alternati-

va para explicar as diferentes retenções;

- efeito do cation nos dois tipos de reações; efeito similar ao encon-

trado em bromatos.

A- . ,.
y-*-*. tfw» J. "-7..Í-
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- menor retenção nos sais hidratados; por exemplo, no caso do iodato

de sódio encontraram, em reações (n, 2n), kO% no sal anidro e 3.1% no mono.h.idra_

to e, em reações (n.y), 59% e 37?:, respectivamenteT A"s"i rradiações "foram efetu

adas ã temperatura do gelo seco.

iii - Rccçces (n,y) e (n,2n) em cloratosv ' mostraram que a retenção

em reações (n,2n) foi maior que em reações (n,y), diferentemente do comportja

mento observado nos iodatos.

Os autores, em função destas observações, concluíram que a grande dife_

rença entre as energias de recuo nos dois tipos de reações nucleares, nlo deve

ser a causa principal das diferenças encontradas na distribuição dos fragmentos

radioativos.

2.3.2. Trabalho de Aten e colaboradores (-3)

126
Irradiações de KIO3 solido foram efetuadas, para produção do I em

reações (n,2n) corn neutrons rápidos e do 1 2 SI através de reações (n,Y) com neu-

trons térmicos e rápidos.

Os resultados obtidos são resumidos abaixo:

- retenções diferentes para os três tipos de reações nucleares envol-

vidas. 0 maior rendimento foi obtido através de reações (n,Y) com neutrons tér-

micos, Ro ̂ 70%, seguindo-se o encontrado em reações (n,Y) com neutrons rápidos

Ro *\* 65%, e com valores inferiores para reações (n,2n) com neutrons rápidos,

Ro ~ 52%; . •

- a diferença em retenção do 128||reações (n,Y) com neutrons térmicosl

e do 128l|reações (n,Y) com neutrons rápidos) indicou que a energia de recuo

tem marcante influência na distribuição dos produtos, se forem considerados i-

guais os processos de desexcitação do 128I formado em ambas ÒS reações;

- processos de "annealing" isotérmico em cristais contendo I e I

(produzidos por neutrons rápidos), indicaram que as frações reduzidas (100-R)

nlo variaram na mesma taxa para ambos os experimentos, sugerindo o autor que es/

:^^tf»'i#i*^ j'^-'^ : •••" '
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sas frações contêm dois tipos de produtos: um com *»8,5% da atividade total, pre

sente em ambos os casos, e outro com 3% da atividade total, formado somente na

produção do 1 2 6I;

- a natureza do processo pelo qual o núcleo radioativo é produzido, não

somente afeta a retenção, como também influencia a distribuição dos produtos na

forma reduzida.

2.3.3. Trabalhos de Dema e Zaitseva^ '

Em investigações do efeito de reações 127l(p,pxn) *l em KIO3 , foi

observado aumento de retenção com o aumento da dose total de radiação recebida

pelos cristais durante irradiação com protons de 660 MeV.

Os resultados obtidos para retenção são similares aos encontrados por
(** 3 ̂  /i|, g \

Aten e Cleary em reações (n,y) no mesmo sistema, o que evidencia o pe-

queno papel desempenhado pela energia de recuo na distribuição dos produtos.

Posterior tratamento dos cristais, em reações de "annealing" isotêrmi-

co a diversas temperaturas, mostrou crescimento da taxa de "annealing" em fun-

çao do fluxo de protons usado para as irradiações . Para uma amostra irradia_

da áo fluxo de 3,5x10 p/s.cm2e tratada a 1U6?C, a forma oxidada alcançou o seu

valor máximo em cerca de 20 horas de aquecimento e manteve-se constante mesmo

após 160 horas de aquecimento.

Concluíram os autores que os processos de "annealing" isotérmico em

KIO3 irradiado com protons de alta energia seguem quase o mesmo padrão dos pro

cessos de "annealing" para o mesmo composto irradiado com neutrons térmicos.

2.3.A. Trabalho de Bel lido *"*

Neste trabalho Bel lido investigou a distribuição das frações IO4, IO3
e fração reduzida (l~, Io) em iodatos e periodatos de sódio cristalinos, írradj_

ados com neutrons térmicos, observando também, o comportamento das frações em

"annealing".isotérmico.

. *•>..

Foram irradiados iodatos de sódio cristalinos contendo 1 2 71 e 1 2 9I e

(,<fcí!S.*ja.*»ii.viiWJii»*.*tíiU »X3 i*B AHA-**I'•••«••—tftjMA.'u • f i J * <ii3>£U£wy MUV f^Ji
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(,,|sturas Na
 1 2 9IO 3- Na

Os resultados obtidos-mostraram:

- diferentes retenções entre os iodatos contendo 127! e 1 2 9 I ; Ro = 65,7

u *i2,5% respectivamente, evidenciando marcante efeito isotópico, o qual persis-

tiu em reações de "annealing";

- que ambos." os__i sõ.tppos matem, a sua individualidade quando irradiada

a mistura Na 1 2 9IO 3 - Na
 1 2 7IO^;

- que os sistemas são sensfveis as condições de irradiação;

2.3.5. Trabalho de Batalha

Neste trabalho, periodatos cristalinos Na! Oi», Nash^lOs e Nai» I2O9.3H2O

contendo l 2 7f e 127-129| foram submetidos a irradiações com neutrons térmicos".

Foram determinados os rendimentos iniciais das várias frações (I

10a e reduzida: I e Io) e observado o comportamento dos isdtopos 1 2 8I e 1 3 0l

em reações de "annealing" ísotérmico.

Os resultados obtidos indicaram:

130i -- efeito isotópico; a retenção para o I e maior em todos os sais;

- a mesma retenção e os mesmos rendimentos do 1 2 8I em reações de

"annealing", em compostos contendo somente I 2 7I ou contendo I 2 7T + 1 2 9 I ;

- reações de "annealing" diferentes para cada sal; enquanto a fração

IO3 ê favorecida no NalOi», a fração IOi» ê reconstituída no Na3H2l06para am

bos os isõtopos 1 2 8I e 1 3 0 l . No N a ^ ^ O g ^ l ^ O observou-se aumento nas frações

IO3 e IOZ.
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CAPITULO III

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material

©

3.1.1. Amostras irradiadas

No quadro abaixo são dados os compostos, sua procedência, e as reações

nucleares estudadas.

COMPOSTO PROCEDÊNCIA REAÇÃO NUCLEAR

Na

Na

Na

Na

Na

Na

1 2 7 ! 0 3

1 2 7 IO3 .H2O

1 2 7 - 1 2 9 l 0 3 . H 2 0

1 2 9 IO 3 .H 2O

1 2 7 1 0 *

127-129 | O i f

Na3H2
1 2 7 IO6

Na., 1 2 7 I 2 O 9 . 3 H 2 O

MERCK, P.A.

MERCK, P . A . ( r e c r i s t a l i z a d o )

PREPARADO

PREPARADO

MERCK, P.A.

PREPARADO

SCHUCHARDT-MUNCHEN, P.A.

PREPARADO

(n.2n)

(n,2n)

(n,2n)

(n,2n)

(n,2n)

(n,2n)

(n,2n)

(n,2n)

e (n,y)

e (n,y)

Tabela 2 - Sistemas iodatos e periodatos estudados.

As reações (n,2n) obtiveràm-se por irradiações com neutrons de l1» MeV

no Gerador de Neutrons do Instituto de Engenharia Nuclear e as reações (n,Y)

por irradiações com neutrons térmicos no Reator Argonauta, pertencente ao mesmo

Instituto.
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j.1.2. Amostras preparadas em laboratório

Algumas das substancias utilizadas neste trabalho foram preparadas.em

hiboratõrio. A seguir são dados os métodos de preparação de cada um dos compos-

tos referidos anteriormente.

3,1,2.1. lodato de sódio hidratado, Na 127IO3.H2O. Foi obtioo pela cristaliza-

ção do Na *27IO3(Merck, P.A.) dissolvido em água bi-destilada. A solução foi

concentrada em banho-maria, evaporada a 80?C e secada em um dessecador sobre s_f

líca-gel.

3.1.2.2. lodato de sódio hidratado, Na IO3.H2O. Para suà preparação foi utj_

lizado o método sugerido por L.P. de St. Giles .

Reagentes: solução de KMnOt» a 10% mg/ml

solução de Na " qi(li mg/mi), New England Nuclear Co.

álcool absoluto, Merck, P.A.

0 método utilizado (com pequena modificação) consiste no aquecimento,

em banho-maria, da solução de permanganato de potássio, seguido de adição da

solução de Na 129I a oxidar. Apôs meia hora a reação se completa.. Adiciona-

se, a quente, álcool absoluto, gota a gota, para destruir o excesso de KMnOi» na

solução. . •

0 MnÜ2 foi separado por filtração e o filtrado concentrado em banho-ma

ria, seguido de evaporação mais lenta a 8ú?C em estufa, seco em um desseca-

dor.

A equação da oxidação é a seguinte:

Nal +2KMn0i» + H20 NalO3 +2K0H +2MnO2

Devido âs pequenas quantidades envolvidas, não separou-se o KOH (o que

Implicaria em perdas de Na 1 2 9IO3).
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Experiências com Na 131!(traçador) permitiram otimizar o processo pa-

r.i ns pequenas quantidades de Nal utilizadas, sendo conseguido um rendime/ito

ção superior a 98%-. A seguir são "dadas as condições ótimãT pára o pro-

cesso:

- relação de massas KMnOi,: I :: 2:1

- tempo de aquecimento da solução de KMnOi, + Nal: 30 minutos

- álcool absoluto: 30 gotas adicionadas para cada ^ 7 mg de 1 2 9 I a

ser oxidado.

3.1.2.3- Metaperiodato de sódio, Na IO4 .Esta substancia foi preparada a par-

tir do Na3H2129IO6, de acordo com a equação abaixo, seguindo-se o método pro-
(50)

poíto por Smith.

Na3H2IO6 + 2HN03 2NaN03 + 2H20

0 paraperiodato de sódio foi tratado com HNO3 concentrado a quente.

A solução límpida foi evaporada até o aparecimento dos cristais de meta-perío-

áato que foram lavados, para remover o NaNOa, secados em estufa a 80?C e acon-

dicionados em um dessecador.

127,3.1.2.Í». Paraperiodato de sódio, Na3rl2 106. 0 método usado foi o sugerido por

Bernays . Consiste na oxidação do Nal com bromo.

A equação da reação é dada a seguir:

Nal + kBr2 + lONaOH 8NaBr + 4H20

0 iodeto e o hidróxido de sódio foram dissolvidos em água bidestilada

e a solução aquecida a 80?C. 0 bromo é adicionado lentamente, agitandò-se inteji

samente a solução durante a reação. A reação completa-se quando a solução ad-

quire a coloração característica de água de bromo, o que indica que o bro-

mo está em excesso. Mantêm-se o aquecimento ate que todo o bromo em solução te-

nha se evaporado. A solução é concentrada em banho-maria, evaporada lentamente
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a 80?C até o aparecimento dos cristais. A seguir os cristais são secos em um

dessecador.

3.1.2.5. Dimesoperiodato de sódio, Na* I2O9.3H2O. 0 composto utilizado foi

preparado por E. Batalha . Com relação a sua formula existe duvida pois se_

gundo Hill o mesmo pode ser

3.1.3. Gerador de Neutrons

Os neutrons rápidos de \k MeV, foram produzidos no Gerador de Neu-

trons, Texas Nuclear Corporation modelo 9905, pertencente ao Instituto de En-
4

genharia Nuclear (IEN) Rio de Janeiro.

RADIOFREQÜÊNCIA

EXTRAÇÃO

V .
HU

GARRAFA
FONTE IONS

Base do fonte de ions

SOLENO1DE

FARÁ BOMBA
DE VÁCUO

' ACELERADORES

Fig. 3 - Esquema do Gerador de Neutrons

1. fonte de ions: nesta seção, são produzidos ions deutêrio, D , por excitação

do gas deutério com ondas de radiofreqüência. Os ions D sao extraídos da garra_

fa fonte de ions por aplicação de um potencial positivo de extração, variável de

0-5 KV, localizado na parte traseira da garrafa. Estes ions, depois de focaliza^

dos, penetram no tubo de aceleração.

2. tubo de aceleração: os ions D , atravessando o tubo de aceleração adquirem e_

nergia cinêtica final de 150 KeV ao passarem por 10 pares de eletrodos de acete

ração, de potencial de 15 KV cada par.

3. conjunto de alvo: esta última parte, onde se dá a produção de neutrons, i

composta de 5 alvos de trTtio adsorvido em titânio, dispostos em uma câmara ojn

de circula água de refrigeração durante o bombardeio com deutério e a consequen
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produ-;io c!e neutrons.

Os núcleos de deutério, atingindo o alvo com uma energia cinética de

) KeV, reagem com os núcleos de trítio de acordo com a reação a seguir:

(2He
5) on1 + zHe" + Q

Q o 17,6 MeV, é a energia da reação.

0 núcleo composto 2He e altamente instável e decompoe-se imediatame£

te cm o"1 e 2He1*.Estas duas partículas dividem entre si a energia de reação 0.

evils a energia de partícula incidente (xH2), E ,,2 = 0,150 MeV.

0 balanço de energia será:

Q + E U2 = (17,6 + 0,15) MeV = 17,750 MeV
1"

EQni + E ̂ = (14,7 + 3,05) MeV = 17,750 MeV

A partícula a (sHe1*), pouco penetrante, ê absorvida pelo próprio su-

porte do alvo. 0 neutron, muito penetrante, escapa do sistema alvo em distri-

buição isotrópica.

3.1.4. Equipamentos de laboratório

Para as separações químicas e experimentos der "annealing" foram-uti-U"

zados os seguintes equipamentos: .

- banho térmico HAAKE-BERLIN, Modelo-NB de 1500 W;

* centrífuga HN-S - International Equipment Company;

•-• equipamentos, materiais e reagentes convencionais de laboratório.
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3.1*5. Sistema de deteção e contagem

Foi utilizado um detetor de cintilação Nal(Tl) tipo poço de "3 x 3"

(Harshaw, 125 W 1 2/3.W3, de resolução 7,6% a 662 KeV) acoplado ao sistema de

contagem.

Q sistema de contagem constou de: pré-amplificador(Ortec-l13);

amplificador (Ortec-435 A); analisador monocanal (Ortec-Jt20 A); discríminador-

contador (Ortec-42^) e um marcador de tempo para as contagens (Ortec-482). Para

calibração do monocanal foi utilizado um analisador multicanal Hewlett-Packard

B. 0 diagrama de bloco (Figura k), mostra a disposição dos componentes.

3.2. Métodos

3.2.1. Condições de irradiação

A maior parte das amostras foi irradiada no Gerador de Neutrons de

]k MeV por tempos de 25 minutos a um fluxo de neutrons rápidos de 'u 109n/cm2.seg.

As amostras, no Reator Argonauta, foram irradiadas nas seguintes con

dições:

Sistema Canal Potência Fluxo de Neutrons Tempo

- (W) (n.crri^.seg-1) (h)

Na127-129 |03.H20 J(9)-3 170 0,86 x IO9

Na 127IO3.H2O J(9)-3 17 0,86 x IO8

Tabela n? 3 " Condições de Irradiações no Reator

3.2.2. Preparação das amostras para irradiação

As amostras irradiadas no gerador de neutrons, em quantidade sufi-

ciente para 6 análises, foram acondicionadas em cápsula de polietileno, revest^

das com folhas de cádmio para evitar reações do iodo com neutrons térmicos. A-
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^*i Irradiação foram pesadas e analisadas amostras de ̂  30 mg.

As amostras irradiadas no Reator e as que continham 129I eram pesa-

<j,is antes da irradiação, acondicionadas em envelopes plásticos, e estes coloca-

dentro de cápsula de polietileno. Cada amostra continha 'v 0,5 mg l291 e

20 mg de I no caso de sistemas contendo ambos os isõtopos.

5,2.3. Procedimento químico da separação das frações

As amostras irradiadas foram analisadas, separando-se os produtos <>

rlglnados das reações nucleares em três frações: fração reduzida (1 , I ) . fra-

ção iodato (IOIT) e fração periodato (lOf). Na fração reduzida não é possível a
- - o «. -

separação das formas I e I devido a intercâmbio praticamente instantâneo en-
tre as mesmas. Nos iodatos somente as frações reduzida e o iodato foram separa
das.

0 método de separação empregado foi sugerido por Bell ido , com

alterações introduzidas por Batalha ' nas etapas finais do procedimento, pa-

ra possibilitar a deteção, em solução, da atividade gama usando-se um detetor

de cintilaçâo tipo poço. 0 método é esquematizado no quadro 1.

0 procedimento empregado foi o seguinte:

1. A amostra irradiada é colocada em um tubo de centrífuga de 50 ml

e dissolvida em 10 ml de amoníaco (*v# 3 M), para evitar a redução do periodato,

que ocorre mesmo em meio neutro:

+ 2 I + H20 •> IO3 + l2 + 2 OH

e reações de redução em meio ácido:

5 l" + IO3 + 6 H+ + 3 1° + 3 H20

7 l" + IOZ + 8 H+
•;• H20
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Quadro 1 - Esquema de separação química

(1,1 ) - lOl -

Agi + AglOi»

10 ml (3M)

Solução
+

2,0 &/; NHuOH (cone.)
0,5 ml Nal, NalO3, Na!0i»(20 mg l/ml)
1,0 ml AgN03(IM)
Aerosol

i

Jml HN03(conc.)

I
Agi Ag

Na2S203(Cristais)

Oissoluçio

IO3, lOi,

+

2 ml HNO3 (cone.)

AglO3

*

10;

Na2SC>3 (cristais)

1
Agi

Na2S203(cristais)

t
Resíduo

i
!

1

j
i
1
1
1

1
Dissolução Dissolução
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2. São adicionados então, 2 ml de amoníaco a 25%, para evitar pns

ão do iodato de prata quando da adição do nitrato de prata,. A seguir' é

íçlta a adição dos carreadores: 0,5 ml de soluções de Nal, de NaKh e de NaIÒif

•n concentrações de 20 mg i/ml cada. Adiciona-se 3 gotas de aerosol para re-

a tensão superficial e facilitar a centrifugação. Para amostras contendo

iodo natural, não se adicionou o carreador correspondente.

3. A fração reduzida (I, f ) é precipitada como Agi, com a adi-

ção de 1 ml de solução 1 M de AgN03. 0 precipitado é centrifugado e a solução
o

transferida para um segundo tubo de centrifuga ao qual se adiciona 1 ml de HNO3

concentrado. Trata-se o precipitado com 1 ml de HNO3 concentrado para dissolver

olgo de AglOi,, que poderia ter-se formado, centrifuga-se novamente e transfer

re-se a solução para o segundo tubo que contém o sobrenadante da 1- centri-

fugação. Dissolve-se o Agi com Na2S2Ü3 (sólido em pó) com prévia adição de 1

ml de amoníaco concentrado.

4. A fração IO3, precipitada no 2? tubo de centrífuga como AgKh

é centrifugada e o sobrenadante transferido para um terceiro tubo de centrífuga.

0 AglOa ê dissolvido com amoníaco 3 M.

5. A fração IOi», contida no 3? tubo de centrífuga é precipita-

da, como Agi por redução com Na2S(>3. £ feita uma centrifugação e o precipitado

Agi ê dissolvido com Na2S2Ü3 com prévia adição de 1 ml de amoníaco concentrado.

6. As três frações, já dissolvidas, são aferidas para igual volu-

me» em tubos de ensaio, e levadas a contagem.

3«2.4. Medição das atividades e cálculos dos rendimentos

3«2.<t.1. Medição das atividades

No quadro a seguir são dados os isôtopos radioativos produzidos

nas reações (n, 2n) e (n.y) em cristais contendo 127I e 1 2 9 I .

?

-Ã̂ .
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Isótopo Reação Isótopo
Irradiado Nuclear . Produzido

Energia das radiações gama
principais (MeV)

127,

129,

129

n,2n

n,Y

n,2n

n,Y

126,

128,

128.

130,

0,386 - 0,*»9 - 0,665

- 0,525

- 0,525

12,8 d."

25 min.

25 min.

10 - 0,530 - 0,660-0,7^0 12,3 h.

Tabela n? k - Energias dos raios gama dos nuclfdeos produzidos nas reações nu-

cleares.

Como todas as Ey estão na faixa de 0,386 a 0,740 MeV, ajustou-se a ja-

nela do monocanal para a faixa de 0,3?0 a 0,800 .MeV. Este ajustamento fei efetua^

do através de uma reta de calibraçlo -energia x canal" utilizando padrões do

IAEA. Todo o sistema de contagem foi conectado a umanalisador multicanal HP-

IB, para calibração.

Calibrado o sistema de deteção antes de cada série de contagens, as mes

mas foram efetuadas observando-se o comportamento do "background" por contagens

intercaladas usando água em tubo de ensaio, de maneira a manter constante a gea

metria do sistema. - ' -̂

As atividades, apôs subtração do "background", foram corrigidas, no c£

so do 128I e do 1 3 O I , a um tempo to com o emprego da equação:

Ao RX
,-Ati. -Ata

e

onde: R = taxa de contagem

e t2 = tempos inicial e final de contagem
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X = constante de decaimento do isõtopo

No caso de amostras contendo 1 2 8I e 126I foram contadas inicialmente,

as atividades totais. Após 5 horas de decaimento do 1 2 8I foi contada a ativir-

dade referente ao 1 2 6 I . A atividade do 128| foi determinada por subtraçio da a_

tividade do 1 2 6I da atividade total, observando-se a correção para o decaimen-

to do l 2 6 l . Todas essas atividades foram levadas ao mesmo tempo to.

o
Para as amostras contendo 1 2 8I e 1 3 OI procedeu-se de maneira análoga.

3.2.^.2. Cálculo dos rendimentos

Para as amostras periodato, os rendimentos foram calculados para as ira

ções (I, I o); IO3 e IOi*. Nos iodatos só considerou-se as frações (I , Io) e 103,

desde que a atividade encontrada na fração iOi» estava dentro do erro experime£

tal do procedimento analítico empregado.

0 rendimento de cada fração foi considerado como a porcentagem da ati-

vidade da fração considerada sobre a atividade total de cada amostra.
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CAPITULO IV

k: RESULTADOS

Os resultados obtidos neste trabalho são dados a seguir. Primeiramente

mencionam-se os dados experimentais encontrados para cadl sistema iodato, em

tabelas e curvas de "annealing". A seguir os resultados obtidos para cada tipo

de sistema per iodato estudado slo mostrados da maneira acima exposta.

Tantos nos iodatos como nos periodatos são feitas observações, em ter-

mos comparativos, referentes ao comportamento das frações contendo o nuclfdeo

radioativo.

Sistema iodato de sódio

Os sistemas estudados foram os seguintes:

Na 1 2 7IO,

Na 1 2 7IO 3. H20

Na 1 2 9IO 3. H 20

Na 1 2 7- 1 2 9IO 3. H20

Nos dois primeiros sistemas foram determinados os rendimentos iniciais

da atividade do 1 2 6I \ 127| (n,2n) 126|| nas frações reduzida ( f , 1°) e reten-

ção (IO3), bem como o comportamento dessas frações em processos de "annealing"

Isotérmico a 90 í 0,2?C. Estes resultados sio dados nas tabelas n?s 5 e 6

e nas figuras n?s 5 e 6. .

Para os dois últimos sistemas, contendo I 2 9I e I 2 7I + 1 2 9I foram deter

minados unicamente, os rendimentos iniciais do 128I|129I(n,2n) l 2 8 l | e do

-1.!-*l\^iKr'^r^^^^^^i*^^^-^-^^^^V'«^f^(-^"****'fcft'J
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Tempo Percentagem de atividade do 126I

(min.)
iM°

0

10

20

ko

60

47,7

40,1

38,1

37,5

36,6

52,2

59,8

61,8

63,3

Tabela 5- "Annealing" isotérmico do 1 2 6I a 90 ± 0,2?C

em Na 127IO3(anidro) irradiado.
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126
Tempo Porcentagem de atividade do I

(min.) *~ _ o
I ,1

63,5

103

36,5

10 58,8 41,2

20 58,3

57,4

41,6

42,5

60 58,7 41,3

Tabela 6 -"Annealing" isotérmico do 126I a 90 + 0,2?C em

Na 127IO3. H20 irradiado.
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'I I127l(n,2n) 126||. Estes resultados são dados na Tab. 7 , juntamente com

rendimentos iniciais dos outros sistemas estudados.

j
Do exame dos resultados obtidos observa-se que:

- A retenção, distribuição e comportamento da atividade 12el em pro-

cessos de "annealing" isotérmico, diferem marcadamente nos sistemas Na 127IO3

e Na 1 2 7IO 3. H20. Para o primeiro sistema temos Ro = 52,2% e R^ - Ro = 9,6% ;

no segundo sistema Ro =36,5 e Rw - Ro = 5,\%\

- Não é possível assinalar a existência de efeito isotõpico nesse ti-

po de reação nuclear, para os isótopos 126 128 I em NalO3 . H2O. Os valores

para a retenção são praticamente iguais, dentro dos limites do erro experimen-

tal das analises;

- Cada isótopo, 1 2 6I e 1 2 8 I , mantém sua própria conduta ou individua-

lidade, em sais contendo 1 2 7I e 1 2 7I + l 2 9 l ;

- Em relação a cinetica dos processos de "annealing", em todos os si£

temas iodatos, o "plateau" é alcançado em cerca de 20 minutos de aquecimento.

k.Z. Sistemas periodato de sódio

Os seguintes sistemas foram estudados:

Na127l0i,

Na 127-129 10*

Na3H2
1 2 7IO 6

Na* 127I2O9. 3H20

127

Somente no meta-periodato foi possfve? estudar o sistema contendo

I + 1 2 9 I , uma vez que a solubilidade dos dois outros compostos ê muito baixa

em solução amoniacal. Adicionalmente, a atividade do 1 2 8I conseguida por irradj_

ação no gerador de neutrons não permitiu obter contagens estatisticamente signj_
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Sistema

>yAtividade

Fração >v

Na «T-l03

126 |

47.7

52,2

Na 1 2 7IO 3. H20

126 | •

63,5

36,5

Na127"129l03.H20

126 |

62,8

-37,1

128 |

61,0

38,S

Na 129IO3.H2O

128 |

61,2

38,8

Tabela 7 - Rendimentos iniciais após reações (n,2n) em sistemas iodatos.

i.'FSt»,
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rlcativas. Deste modo não foi possfvel, também, experiência em "annealing" iso-

lúrinico.

't.2.1- Meta-per ioda to de sódio

A distribuição da atividade do 1 2 6I nas frações reduzida ( 1 , 1 ) ,

IO3 e l(h (retenção), tanto apôs irradiação como em processos de "annealing"

;,e dá nas tabelas 8 e 9. 0 comportamento no "annealing" ê representado nas fi-

tjuras 7 e 8. Para fins comparativos são dados na tabela 10 os rendimentos inicj[

ais do 14b| e126, „ 128 I.

Dos resultados obtidos observa-se que:

- 0 "plateau", nas reações de "annealing" a 90 í 0,2?C, ê alcançado

dos 20 minutos de aquecimento;

- As frações favorecidas nas reações de "annealing" são IO\ (reten_

ção) e IO3 para os sistemas meta-periodato;

- 0 comportamento da atividade induzida (126I) ê o mesmo, tanto no

Na 127IOi» como no Na 1 2 7~ 1 2 9IO^ não sofrendo influência psla presença do 1 2 9I no

último sistema;

- Não existe efeito isotópico, uma vez que os rendimentos iniciais

das atividades 1 2 6I e 1 2 8 I , após reações (n,2n) são praticamente os mesmos» de_n

tro dos limites do erro experimental.

^n^r^s^^-'^*:g?:-;rr-?'"'";'^'^g?asgr--;~'^3?!^*.*-i



126_ Percentagen de atividade do I
Tempo _ o

(min.) IT 1°

7,7

10, 10,

8,1

10

20

60

6,8

1.0

1.7

2,9

8,9

85,5

86,8

85,0

11,4

11,9

Tabela 8 - "Annealing11 isotérmico do 1 2 6I a 90 Í 0,2?C em

Na Z27IO.» irradiado.
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Tempo Percentagem de atividade do 1Z6I

(min.) I "
IO3 10*

8,3 83,5 8,0

10

20 3,6

86,8

85,1

9,0

11,2

5,9 82,0 12,1

Tabela 9 - "Annealing" isotérmico do I 2 6I a 90 í 0,2?C

em Na 127-X29IOit irradiado.
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Sistema

NAti vidade

Fração^

iol

Na 127IO*

126 |

7,7

8í»,l

8,1

127-129

Na IOI»

126|

8,3

• 83,5

8,0

128j

7,6

85,3

7,1

Tabela 10 - Rendimentos Iniciais após reações (n,2n) em

temas meta-periodato..
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i,2.2. Para-periodato de sódio

Na tabela 11 e figura 9 são vistos os resultados relativos ã dis-

tribuição da atividade do 126I apôs reação nuclear (n,2n) e em processos de

"annealing" a 90 í 0,2°C, no sistema Na3H2
127IO6.

Observa-se que:

- 0 "plateau" nas.reações de "annealing" é alcançado aos 20 minutos
o

de aquecimento;

- As frações IO3 e IOi» (retenção) são favorecidas em reações de

"annealing";

- A distribuição inicial da atividade induzida (126I) e seu compojr

tamento em processos de "annealing", diferem dos resultados obtidos em meta-pe-

riodato de sódio; • , .
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Tempo Percentagem de atividade do • 126!

(min.)
i . r 10, 10,

18,5 66,3 15,2

60 4,6 71,3 24,1

Tabela 11 - "Annealing" isotérmico do 126I a 90 t 0,2?C em Na sH 2
1 2 '06

irradiado.

10

20

10,6

7,5

3,9

69,9

72,0

75,7

19.*

20, k

20,4
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4.2.3- Dimeso-periodato de sódio

Os resultados para este periodato são dados na tabela 12 e na figu-

ra 10. Estes resultados mostram os rendimentos iniciais da atividade do 1, a_s

sim como o comportamento das frações radioativas (126I) em reações de "anneal-

ing" a SO t 0,2?C.

Na tabela 13, se apresentam para fins comparativos, as distribuições

iniciais da atividade 1 2 61 nos periodatos estudados.

Observa-se que:

- De maneira similar aos periodatos referidos anteriormente, as fra_

ções favorecidas no "annealing" são IO3 e IOi» (retenção); o "plateau", também,

ê alcançado nos 20 minutos de aquecimento.

- Cada periodato apresenta, porém, um comportamento quantitativo dj_

ferente em reações (n,2n), tanto em relação ã distribuição das frações radioati_

vas apôs irradiação como em relação ao comportamento dessas frações em reações

de "annealing" isotérmico.



126,Tempo - Percentagem de atividade do I

(min.)

10

20

1*0

60

I , 10, 10,

16,8

11,2

9,8

10,1

65,4

67,3

66,2

69,0

68,7

17,7

18,2

22,6

21,1

21,1

Tabela 12 - "Annealing" isotérmico do 126I a 90 Í 0,2?C em

Nai, 1 2 7I 2O 9 . 3H20 irradiado
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Sistema

\Atividade

FraçaÒN.

• ° ;

10;

Na 127 IOI,

126 |

7,7

84,1

8,1

Na 3H 2
 1 2 7 I O 6

126 j

18,5

66,3

15,2

Na4
 1 2 7I 2O 9 • 3 H20

O126 |

16,8

65,4

17,7

Tabela 13 - Rendimentos iniciais apôs reação (n,2n) em sistemas periodato.
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CAPÍTULO V

5. DISCUSSÃO

Neste capítulo serão discutidos os efeitos químicos provenientes de re-

ações nucleares (n,Y) e (n,2n), observados no estudo dos sistemas iodato e perk>

dato de sódio, contendo 127I e l 2 9l. °

Desde que as teorias encontradas na literatura para explicar a procedên

cia dos mesmos são diversas e. incertas, procurar-se-i situar cada efeito

observado dentro da lógica de cada teoria e, com base nos nossos resultados e de

outros pesquisadores, permitir-mo-nos algumas considerações de caráter geral.

,5»1« Efeito do tipo de reação nuclear

Examinando a tabela 14, observam-se diferenças significativas na dis-

tribuição das atividades 128I e 1 2 6 I , induzidas nas reações nucleares (n,y) e

(n,2n) respectivamente, ero sistemas contendo iodo natural 1 2 7 I .

De um modo geral, vê-se que nas reações (n,2n) a proporção das frações

reduzidas ê sempre maior que nas reações (n,y). Nos sistemas iodato a retenção

Ro, ê menor, em concordância com os resultados de Aten et ai' 'e Saito et ai; '

Nos periodatos, se bem que Ro não difere sensivelmente, a distribuição do radio-

iodo nas formas reduzidas é diferente, aumentando em todos os casos, na fração

de menor estado de oxidação. Resultados semelhantes foram obtidos em sistema con_

tendo 1 2 9 I .

A origem desses efeitos químicos, assim como suas diferenças, estará,

supostamente, nos processos de desexcitação dos átomos resultantes das reações

nucleares.

Dois modos de desexcitação consideram-se apropriados para explicar esses

efeitos em sólidos cristalinos:
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Na IO3

NalOs.HaO

NalO<»

Na3H2l0s

Natl2 0s.3 H2O

Reações (n,y)

I",!0 lOl IOM

3 ,̂3 65,7

53,* « , 5

3,5 88,9 7,5

9,5 73,4 17,1

11,3 72,3 16,4

Reações (n,2n)

47,7 52,2

63,5 36,5

7,7 84,1 8,1

18,5 66,3 15,2

16,8 65,4 17,7

Tabela 14 - Rendimentos iniciais das atividades 1 2 8I e 1 2 6I a-
põs reações (n,y) e (n,2n).

.•&•-
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i. O recuo dos átomos que experimentam a transformação nucle-

arj9-ii»,53,5ij Se a e n e r g j a de recuo do "ãtomo quente" é maior que 30-50 eV,

produzir-se-á a ruptura da molécula ou ion que o contém em um tempo de ii 10 s.

e o mesmo será projetado através da rede cristalina causando, em seu trajeto, njp

tura de outras moléculas ou deslocamento de átomos num processo de perda'de e-

nergia cinética por excitação eletrônica do meio e por colisões, até alcançar o

repouso (10 . s.).O átomo, ao final' de sua trajetória, cederá rapidamente ao

meio o resto de sua energia cinética, formando-se um "thermal-spike" onde,

num período de 10 7 a 10 6s. terão lugar reações de fragmentação, deslocamen-

to ou substituição, configurando-se assim, apôs o esfriamento, as espécies dire

tamente resultantes da reação nuclear.

ii. Os processos que se seguem ã conversão interna dos raios gama de

baixa energia dos átomos que experimentam a reação nuclear**1»16»17»53» . Os mj

cleos destes átomos, altamente excitados emitiriam, no seu decaimento ao esta-

do estável, um espectro de raios gama; os de baixa energia seriam convertidos,

dando lugar â cascatas Auqer, com rápida acumulação de carga positiva por emijs

são de elétrons, migração desta carga positiva â periferia das moléculas c ru£

tura violenta das mesmas por repulsão couíombiana entre partes da molécula ou

diferentes moléculas com carga positiva.

Nos fragmentos moleculares resultantes haveria deslocamento de ele_

trons e neutralização de carga até serem constituídas espécies mais estáveis

ao serem atingidos energias térmicas. -.

Processos de neutralização poderiam também ocorrer antes de produzir-

se a explosão Auger, sobretudo no estado sôlido, sendo consequentemente menos

grave o efeito disruptivo, quando comparado com os líquido e gases.Em todo ca

so, os efeitos dependeriam do ambiente químico e estrutural em que se encontram

os átomos formados na transformação nuclear, assim como da presença de lacu-

nas e armadilhas de elétrons.

0 tempo estimado para aquisição da carga positiva é de cerca de 10

segundos enqjanto que os processos de íonização e neutralização se completam em

*> 10 segundos.

Infelizmente para as reações (n,y) e (n,2n) não se conhecem mais da^
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dos relativos à distribuição espectral e correlação angular dos raios gama ou

partículas emitidas,- i.e., o esquema completo de desexcitação dos núcleos compojs

tos, dados estes que permitiriam avaliar a possibilidade e extensão de um can-

celamento de momento (e consequentemente do recuo) e a probabilidade e escala de

tempo dos processos de conversão interna. Sem estes dados, não é possível disce_r

nír, num sistema particular, qual dos dois modos de desexcitação explicaria me-

lhor os efeitos químicos observados ou se ambos contribuem, qual será a ex-

tensão de cada contribuição.

Na maioria dos sistemas ja estudados observa-se que os sistemas são

pouco sensíveis às diferenças entre as energias iniciais de recuo. Entretanto,
f 3 9 *f 2 ) —

trabalhos de Saito e colaboradores investigando o efeito de reações (n,Y)

e (n,2n) em vários sistemas halatos mostram que:

- em bromãtos, a retenção foi praticamente a mesma;

- em uma variedades de icdatos, as retenções foram mcr.orcs cm reações

(n,2n) e,

- em eloratos, as retenções foram maiores em reações (n,2n).

Observa-se assim que, se hâ uma tendência na distribuição dos fragmeji

tos radioativos em relação ao tipo de reação nuclear, a mesma não é geral, mas é

constante dentro das variedades de um mesmo sistema. Deste modo, a distribuição

final das espécies resultantes das transformações nucleares parece depender mais

da carga positiva que adquirem os "átomos quentes" como resultado de conversão

interna ou das reações no "thermal spike", que propriamente da menor ou maior e

nergia de recuo adquirida na transformação.

Produzida a ruptura das moléculas ou ions, seja por recuo mecânico ou

por explosões Auger, serão constituídas, durante os processos de termalização,

fragmentos ou entidades reduzidas em natureza e proporção que dependerão de car-

ga adquirida pelo"ãtomo quente" e da natureza do sistema.

Para o sistema periodato, por exemplo, estas espécies poderiam ser,en-

tre outras, l", 1°, I2. IO", IO2, IO3 e IO\, em proporções determinadas pelas

estabilidades químicas e das quais se separariam, como no presente traba-suas



Jho, as espécies estáveis em solução I ,1o; IO3 e

5.2. Efeito isotópico

Como fato interessante pode-se notar (Tab. 15) que nos dois siste-

mas nos quais este efeito foi estudado, só se manifestou efeito isotópico nas

reações (n,y). Nas reações (n,2n) a distribuiçlo dos radioisótopos 126I e128l

foi a mesma, dentro dos limites do erro experimental (2%). A manifestação deste

efeito pode ser devida aos diferentes modos de desexcitação que possui cada isp_

topo formado na mesma reação nuclear, no caso reações (n,y).

A ausência de efeito isotópico nos sistemas NaI03.H20 e Na iO«t, em

reações (n,2n) parece mostrar a influência da energia de recuo que, supostamen-

te, é maior que em reações (n,-^. Assim, a grande energia de recuo envolvida em

reações (n,2n), introduziria uma perturbação capaz de mascarar os efeitos prove_

nientes dos processos nucleares de desexcitação do 126I e 1 2 8I.

5.3- Efeito da água de hidratação

Este efeito, extensivamente estudado por Saito e colaboradores ' em

sistemas halatos aparece também nos nossos resultados, em NalO3 anidro e

monohid ratado. Na tabela ]k, observa-se, tanto em reações (n,y) como (n,2n),

que a retenção é sempre menor no composto hidratado.

Este efeito, como discutido por Saito e colaboradores, é melhor ex-

plicado pela influência do diferente ambiente envolvendo o átomo durante e após

os processos de desexcitação, que pela ação das espécies que radíoliticamente

se formariam a partir da água, como fora sugerido por Harbottle e Sutin.

A magnitude do efeito introduzido pela presença da água de cristali-

zação nos compostos estudados é maior que a causada pelo tipo de reação nuclear,

o que nos leva a pensar que a estrutura cristalina tem grande influência na dns

tribuição final das atividades resultantes das reações nucleares.Infelizmente

não se conhecem dados, como o caráter de ligação e a disposição espacial das

moléculas de água na rede cristalina. Torna-se assim impossível avaliar como m£

dificariam as forças de enlaces que influenciariam no deslocamento de elétrons
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I •

Nal03.H20

Na 10-,

Reações (n,y)

128,

4 ,1 10 10
3 h

53,*» í»6,5

3,5 88,5 7,5

1 30 |

r, i° loã 10̂

59,9 *»0,l

6,9 82,i» 10,7

Reações (n,2n)

126 |

r , l ° IO3 I0ÍT

63,5 36,5

7,7 84,1 8,1

1 28 j

1

I ~ , I ° má : 10C

61,2 38,8

i

7,6 85,3 1 7,1

Tabela 15 - Rendimentos iniciais das atividades 1 2 8 I e 1 3 1I apôs reações (n,y) e das atividades

e 1 2 8I apôs reações (n,2n).

12G ,

«vi í
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e nas reações que teriam lugar entre fragmentos e radicais, durante o processo

de formação e configuração final das espécies resultantes.

5'^' "Annealing" isotérmico

Nas experiências de "annealing" isotérmico a 90 t 0,2? C nos siste-

mas periodatos, encontra-se à diferença do observado por Batalha em reações

(niY)> que em todos os sistemas, as frações favorecidas pelo tratamento térmico

são IO3 e IO4.

Esta semelhança qualitativa no comportamento pode significar que nas

reações (n,2n), o dano introduzido pela reação nuclear, supondo-se-o maior que

em reações (n,Y), origine maior concentração de armadilhas de elétrons, que se-

riam o fator determinante nas reações oxidativas do "annealing".

As reações de "annealing", se representados con» reações sucessivas

de oxidação. explicariam-se segundo as sugestões de BaumgErtner e Maddock e

os modelos propostos por Bel lido e Wiles*55' para interpretar o "annealing" is£

térmico em iodatos e o "annealing" por transferência em iodatos' s' e perio
(57) - "~

datos* '. Estas reações realizariam-se através de etapas eletrônicas e térmi-

cas, com deslocamento de elétrons e transferência de ions oxigênio, com direta

participação dos sítios ou "lacunas" aceptores de elétrons nas vizinhanças dos

fragmentos radioativos, que atuariam como agentes de oxidação.

Seria interessante pesquisar "anneal ing" isotérmico a temperaturas

mais elevadas, nas quais provavelmente se favoreceria a fração IO«f para ob-

servar se apresentam diferenças qualitativas e quantitativas mais significantes,

nos sistemas estudados, que acusariam diferenças no comportamento das espécies

presentes apôs as transformações nucleares.

^íVpj^m-fi»!?çpv".1 rajEiíTJVff'•"-"V"ScvV":-•*v-"r"""íVrf*"*.'""íV^Tíi^' •""!•"*' •-
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

1. Os efeitos químicos das transformações (n,2n) são diferentes

para cada iodato e periodato estudado, i.e., o rendimento ou distribuição da a-

tividade induzida 126 I ê distinto para cada composto.

2. Observa-se uma influência significativa pela presença da água

de cristalização nas conseqüências químicas das reações (n,Y) e (n,2n). A modi-

ficação do ambiente químico-estrutural faz com que as distribuições do radio-

iodo difiram marcadamente nos sistemas NalO3 e NalO3

3. Não é possível assinalar a existência de efeito isotõpico em _re

ações (n,2n), para os isõtopos 1 2 6I e 1 2 8I nos iodatos e periodatos pesquisados.

*!. Os isótopos 126! c 1ZSI conservam seu próprio comportamento
127 12 9

nos compostos irradiados contendo conjuntamente I e I.

5. 0 comportamento das frações radioativas em reações de"annealing"

a gO?C dos iodatos anidro e monohidratado ê diferente. Em ambos os casos, a re-

tençio ê favorecida pelo tratamento térmico mas as reações de reconstituição

se realizam a taxas diferentes.

6. Nos periodatos, as frações favorecidas nas reações de"annealing"

são IO3 e IO4, a diferença do observado em reações (n,Y) nos mesmos compos-

'. As taxas de incremento da retenção não são muito diferentes.

7. Em relação ã cinêtica dos processos de "annealing", tanto nos

Iodatos como nos periodatos, o "plateau" ê atingido aos 20 minutos de aqueci men
vi1*7»1*8) ~

to. Resultados semelhantes foram obtidos apôs reações (n,Y)

8. Urna explicação satisfatória sobre os processos físico-químicos

que ocorrem após as reações nucleares só será possível após um melhor conheci-

mento,proporcionado pela Física Nuclear, dos esquemas de desexcitação dos nú-
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cleos compostos, assim como dos resultados de pesquisas, em realização,com mét£

dos físicos aplicados ao estudo da químico dos átomos quentes, pesquisas estas

que permitirão detetar mudanças químicas imediatamente apôs a transformação nu-

clear e o que ê mais importante,sem destruir as espécies resultantes, corno

re nos métodos convencionais de análise.

9. Os sistemas oxi-sais de iodo mostram ser apropriado para investiga-

ções em química de "átomos quentes" pois: 1) são vários os isótopos do elemento

iodo, com meias vidas diferentes e suficientemente longas, possibilitando incUj^

sive experiências de."anneal ing"; 2) estes isõtopos possuem boas seções de cho-

que para reações nucleares e 3) são várias as frações estáveis susceptíveis de

fãci! separação e identificação química.

pjpv-s- '^m^m^r^í^^?' ^"X^iiPMfW ̂ ^"-"«WKrc-w -jwiv»—«
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