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RESUMO

Monocristais puros de KCN são submetidos a expo-

sições de raios X e diversos centros de cor são produzidos

e detectados por RPE. o centro F foi identificado através

da correlação entre a correspondente banda de absorção õti

ca que satisfaz a lei de Ivey para o parâmetro da rede do

KCN e o espectro de RPE que caracteriza um centro em sitio

aniônico. Dois outros centros de cor foram também identi-

ficados: N2 e HCN . Dois centros atribuídos a átomos de

hidrogênio têm seus modelos propostos: centros U2 e U3.

Dois outros centros permaneceram não identificados: um cen

tro aniônico e um centro extrínseco. O centro N2 em face

do caráter ortorrômbico dos seus parâmetros de RPE permi-

tiu uma análise da estrutura de domínios cristalinos na fct

se ortorrÔmbica. 0 espectro de absorção ótica do centro

HCN em matriz de KCl foi analisado e mostrou um conjunto

de bandas resolvidas com separação constante em energia ;

essa separação foi associada a um modo vibracional do es-

tado excitado deste íon molecular. '" r\
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ABSTRACT

Pure singlecrystals of KCN exposed to X-rays

showed several color centers detected by EPR. The F center

was identified through the correlation of its optical ab-

sorption band which satisfies the Ivey law for the KCN lat-

tice parameter and the EPR spectrum typical of a center

in an anionic site. Two other color centers were identi-

fied: N2 and HCN~. Two centers assigned to hydrogen atoms

have their models proposed: U2 and U3 centers. Two other

centers remain unidentified: an anionic and an extrinsic

centers. The orthorhombic character of the N2 center EPR

parameters allowed an structural analysis of the crystal -

line domains in the orthorhombic phase. The optical absorp-

tion spectrum of the HCN center in KC1 matrix was inves-

tigated and showed a set of resolved bands with a constant

energy splitting; this splitting was associated to a vi- ,

brational mode of the excited state of this molecular ion. '



RESUME

Monocristaux de KCN pur ont étê soumis a exposi-

tions aux rayons X avec la production de plusieurs cen-

tres colores detectables par RPE. Le centre F a étê iden-

tifié par la correlation entre la bande d'absorption opti-

que qui satisfait la loi de Ivey pour le paramêtre du ré-

seau de KCN et le spectre de RPE qui a le character d'un

centre dans un site anionique. Nous avons encore identi -

fii deux autres centres colore, le ion N 2 et le radical HCN.

Deux centres associes a des atômes d'Hidrogene ont un mo-

modile propose: les centres U2 e U3, et encore deux centres

restent non identifies: un centre anionique et un centre

d'impurite. En face du charactere orthorombique des para-

metres de RPE du centres N2 une analyse de la structure de

domains de la phase orthorombique a êté faite. Le spectre

d'absortion optique du centre HCN en KCl a été analyse. II

montre une serie de bandes également separes ce qui a été

associe a un mode vibrationel de 1'êtat excite de ce ion

moleculaire.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A área de Estado Sólido conhecida como "Centros

de Cor" tem sido extraordinariamente fértil nos últimos a-

nos. A essa área interessa o estudo de defeitos pontuais

gerados intrinsecamente nas diversas redes cristalinas ou

defeitos pontuais extrínsecos gerados nesses cristais. Nejs

te segundo caso, as impurezas podem ser introduzidas duran

te o crescimento ou por implantação de íons.

Várias técnicas experimentais e teóricas tem si-

do empregadas associadas a essa área. As técnicas de

absorção e emissão ótica, ressonância paramagnética eletrô

nica (RPE), ressonância dupla eletrônica e nuclear (ENDOR)

têm sido provavelmente as que mais de perto tem contribuí-

do para o desenvolvimento desta área.

0 mais antigo centro de cor, o centro F ("Farb-

zentrum") deu origem ao nome dessa área, por ser o respon-

sável pela coloração de muitos cristais, que de outra for-

ma seriam transparentes.

Os diversos centros de cor foram sendo sucessiva

mente analisados em cristais mais e mais complexos: os ha-

logenetos alcalinos, os hidretos alcalinos, os halogenetos

alcalino terrosos, os ôxidos de metais alcalino terrosos.

Com o desenvolvimento das diversas técnicas, uma imensa dji

versidade de centros de cor foi sucessivamente descoberta,

geralmente primeiro em halogenetos alcalinos e em seguida

sendo extendida aos cristais estruturalmente mais comple-

xos.

Hoje, ao lado de uma série de defeitos intrínse-

cos gerados nesses cristais, diversos átomos, Ions e molé-

culas foram analisados, submetidos a campos cristalinos di.

ferentes em intensidade e simetria.

A física atômica e molecular trouxeram relevan-



tes contribuições a esse campo de pesquisas, que em contra

partida permitiu a análise de uma enorme quantidade de mo-

léculas que são estáveis apenas na presença de campos cris

talinos.

Alguns estudos de cinética de formação e trans -

formação desses centros puderam trazer importante contri -

buição ao estudo de mobilidade iônica.

Entre algumas aplicações tecnológicas dos centros

de cor já desenvolvidas contam-se as de armazenar dados.1

Por exemplo, centros que absorvem luz de forma dicrôica po

dem ser polarizados localmente, guardando uma informação se

gundo seu estado de polarização. Como esse estado pode ser

oticamente alterado, esses cristais podem ser transforma -

dos em memórias onde se lê, escreve-se e apaga-se informa-

ções.

Outra área de interesse tecnológico é o da cons-

trução de lasers com centros de cor. Pelo menos um centro

de cor jã permitiu a construção de um laser (centro F (II)2),
+ -

e outro centro de cor (F2) poderá levar a obtenção de

lasers no infravermelho próximo.3

O interesse do presente trabalho é o de dar uma

contribuição ao estudo de centros de cor em KCN, como uma

parte de um estudo mais geral de centros de cor em cris-

tais do tipo M (XY) que se seguem em complexidade estrutu

ral aos anteriormente citados. Alguns desses cristais tem

atraído ultimamente a atenção de diversos grupos de pesqui.

sa pois exibem transições de fase cristalina com o abaixa-

mento da temperatura.1*'5'6 Entretanto, os estudos de cen-

tros de cor nesses cristais são raros e assistemáticos.

No presente trabalho, alguns centros de cor fo-

ram identificados e analisados em cristais de KCN. Esses

cristais são semelhantes aos halogenetos alcalinos com es-

trutura do NaCl na fase de alta temperatura, enquanto que

em temperaturas mais baixas transicionam para uma fase cris

talina ort.orrômbica. Em temperaturas mais baixas, esse

cristal apresenta uma transição para um estado ferro ou an

tiferroeletrico. Algumas características desse cristal es



tão discutidas no Capítulo II.

Três são as questões relevantes no estudo de

centros de cor neste cristal:

I - Quais são os centros de cor existentes nos

halogenetos alcalinos identificáveis nos no

vos cristais?

II - Existirão nestes cristais centros de cor

próprios, que não podem ser criados, ao me-

nos intrinsecamente, nos halogenetos alcali

nos?

UJ - Poderão os centros de cor trazer informa-

ções novas quanto âs diversas estruturas

cristalinas, ou âs transições de fase, ou

ainda quanto ao mecanismo da ferroeletrici-

dade?

Em resposta a primeira questão, o centro F é de-

finitivamente identificado no capitulo III, algumas de suas

propriedades são discutidas. Ainda neste capitulo, um no-

vo centro, que nesse trabalho é analisado tentativamente co

mo um Ion de C ê apresentado.

No capitulo IV, o Ion molecular de N 2 é analisa-

do. Sendo intrínseco, esse centro fornece uma resposta a-

firmativaa questão H. Da simetria de seu espectro de RPE cqn

clulmos que o cristal de KCN em baixas temperaturas possue

6 domínios distintos de cristalização, em concordância com

a simetria dos dois estados de cristalização do KCN, con-

forme analisado no capítulo II. Ainda com esse espectro

de RPE foi possível confirmar as direções principais dos

ortorrombos em relação às direções cúbicas. Desse fato, em

resposta a questão III, concluímos que os centros de cor

podem auxiliar na analise das fases cristalinas de mais bai

xa temperatura.

No capitulo V são estudados centros de hidrogê-

nio. Dois centros detectados são tentativamente associados

aos centros U2 e D3. Ainda neste capitulo o Ion molecular

de HCN~ é definitivamente identificado através de seu es-
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pectro de RPE. A descrição e análise desse espectro em

função da temperatura, motivo da tese de doutoramento de

J. P. von der Weid7, trouxe fundamental contribuição para

a compreensão do fenômeno de transição de fase que ocorre

a 83°K. Mais uma vez obtem-se uma resposta afirmativa pa-

ra a questão III.

No capitulo VI dois centros ainda não identifica

dos são apresentados: uni centro aniônico e um centro ex-

trlnseco. Este último, em face da drástica variação de

seu espectro de RPE com a transição de fase cristalina cü-

bica->ortorrômbica apresenta grande interesse.

No capitulo VII apresentamos um sumário das con-

clusões originais obtidas, bem como alguns comentários so-

bre uma linha de pesquisa que continuasse o presente traba

lho.

No apêndice A, o íon molecular de HCN~ é analisa

do através de seu espectro de absorção ótica em matriz de

KC1 que revela um conjunto de várias bandas associadas a

uma transição eletrônica na qual um modo vibracional foi

excitado.

Finalmente, no apêndice B as montagens experimen

tais utilizadas são apresentadas.



CAPÍTULO II

O CRISTAL DE KCN

Na presente seção não pretendemos fazer um resu-

mo completo de todas as propriedades do cristal de KCN. NOJS

sa intenção, na verdade, ê apresentar algumas de suas ca-

racterísticas que o tornam extremamente atraente ao estu-

do de centros de cor, objetivo de nossa tese.

O KCN pertence a uma classe de cristais da forma

M (XY)~ nos quais várias fases cristalinas podem ser encon

tradas em função da temperatura. Na fase cristalina ime -

diatamente abaixo da fusão, a rede do KCN ê cúbica a pressão

atmosférica, semelhante a dos halogenetos alcalinos da for

ma do NaCl. Essa ê a estrutura de toda a classe M (XY)~

onde M + pode ser Na+, K+ ou Rb+ e (XY)~ pode ser (CR)" ,

(SeH)"", (SH)~ e oã« KOH também pertence a essa classe de

cristais.8

Nos halogenetos alcalinos a ligação molecular é

fortemente iônica. Essa ligação não sendo direcional, fa-

vorece a formação de cristais compactos, nos quais os íons

se tocam. Dessa maneira, é natural compreender-se que as

estruturas cristalinasdos halogenetos alcalinos sejam tão

compactas (estruturas do cloreto de sódio e cloreto de césio).

Um aspecto interessante dos cristais da forma

M (XY) reside no fato de possuírem estrutura cristalina do

tipo da do cloreto de sódio. Naturalmente o ion (XY)~ não

tem forma esférica como os lons de halogênio e ê natural

compreender que a formação de cristais com esses íons se-

melhantes aos halogenetos alcalinos tenha atraído a aten-

ção de vários pesquisadores. Duas hipóteses foram propos-

tas para explicar a estrutura da rede:5

1) Cada Ion XY assume uma orientação fixa na re

de estando entretanto a totalidade dos Ions



distribuída aleatoriamente em posições inequi.

valentes. Esse modelo não prevê para os crijs

tais uma simetria cúbica local, mas sim uma

simetria cúbica de longo alcance.

2) Os íons XY~ são rotores que giram suficiente-

mente rápido a ponto de promediar seu caráter

dipolar. Essa hipótese prevê simetria cúbica

local.

Alguns trabalhos de raios X em K C N S 9 , NaCN^10*,

de difração de neutrons em KCN^ 8), de ressonância magnéti-

ca nuclear (RMN)5 em NaSH e NaCN sustentam a hipótese de

que o radical CN~ comporta-se como um rotor.

Estando estabelecida a 2 a hipótese, resta com-

preender a reorientação do radical iônico no sitio aniôni-

co. Com relação a essa reorientação, duas hipóteses podem

ser formuladas:5

1) 0 rotor ê livre e o lon gira livremente no sa.

tio aniônico sem ser influenciado pelos deta-

lhes da simetria cúbica a seu redor.

2) 0 rotor hão. é livre e salta rapidamente entre

posições inequivalentes da rede por estar sub

metido a um potencial elástico que apresenta

máximos e mínimos.

Os vários trabalhos de difração de neutrons que

tentaram obter informações quanto ao potencial elástico ao

qual estava submetido o lon CN ^8^ no KCN, puderam estabe-

lecer que este íon é um rotor não livre, mas não são unani_

mes quanto às direções de mínimo do potencial elástico.

Com o resfriamento desses cristais abaixo de uma

temperatura crítica, nova rede cristalina de simetria mais

baixa é encontrada. A estrutura do NaCN e do KCN é então

ortorrômbica de corpo centrado9»10 e a do NaSH é romboêdri

ca. 5



A estrutura'ortorrômbica do KCN está apresentada

na figura II.1 junto com os novos parâmetros da rede. Con

vem observar que duas direções compostas dos mesmos Ions -

que na fase cúbica formavam linhas perpendiculares, formam

agora um ângulo de 79.5°. Outro aspecto interessante da

nova fase está em possuir a mesma densidade da fase cúbica.

Dessa forma a célula ortorrômbica de corpo centrado (dois

pontos da rede por célula) possue praticamente a metade do

volume da célula cúbica (quatro pontos da rede por célula).

Por meio de difração de raios X foi possível com

parar a*, direções relativas da fase cristalina cúbica e oir

torrômbica do KCN.11 As direções <100> do ortorrombo são

paralelas a duas direções <110> e uma [100] do cubo.

Durante a transição de fase, uma ação reciproca

entre a redução da energia de reorientação do radical iônJL

co com a temperatura e o crescimento do potencial elástico

em determinada direção da rede variam as condições de equi

líbrio da rede para a nova estrutura cristalina, na qual os

dipolos elásticos dos radicais CN~ ficam alinhados.

A transição de fase cristalina cúbica+ortorrômbçL

ca implica em um abaixamento da simetria da rede. A tran-

sição de fase com o abaixamento de simetria gera domínios

de cristalização não equivalentes. Aizu-2 analisou a for-

mação de domínios de cristalização em cristais "ferrôicos"

(denominação genérica dada aos cristais ferroelásticos ,

ferroelêtricos e ferromagnêticos). e concluiu que o número

de domínios de cristalização produzidos em um cristal pro-

tótipo por uma transição de fase ê igual a relação entre as

ordens dos dois grupos pontuais de simetria do cristal pro

tõtipo e o domínio. Esse assunto voltará a ser analisado

no capitulo IV.

Uma análise de calor especifico mostrou que exis

te a 83°K uma variação de entropia de R In 2.6 Esse fato

mostra que nessa temperatura existe nova transição de fase

na qual o número de graus de liberdade ê reduzido a metade.

Esse fato foi interpretado como se novo alinha -

mento ocorresse com os radicais CN~. Assim sendo, um efei
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Figura II.1 - Estrutura ortorrômbica do KCN.



V I

to mútuo de alinhamento,dos dipolos elétricos do radical

CN~ e um campo elétrico local geram uma transição para um

estado ferro ou antiferroeletrico. Trabalhos recentes de

espalhamento Raman apontam como mais provável o estado an

tiferroeletrico.6

Essas mudanças de fase, e portanto de simetria Io

cair tornam o estudo de centros de cor em cristais de KCN

extremamente atraentes.
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CAPITULO III

CENTRO F

III.l - Centros F e seus Agregados nos Halogenetos Alcalinos

Com a finalidade de introduzir o leitor em al-
guns problemas ligados ao Centro F e de seus agregados em
halogenetos alcalinos, decidimos apresentar uma introdução
que não pretende cobrir essa vasta área de estudos. Ao con
trãrio, apenas alguns resultados por nós utilizados na se-
ção III.2 são discutidos.

0 centro F ê o mais antigo, simples e bem estuda
do centro de cor. Ê constituído por um elétron que substi
tui um Ion negativo de uma rede perfeita. Como i sabido ,
os halogenetos alcalinos formam uma das mais simples estru
turas cristalinas da natureza. Tendo em vista a facilida-
de de obtenção da maioria desses cristais e a simplicidade
do modelo daquele centro, extensivos estudos teóricos e ex
perimentais tem sido realizados com este centro. Como e-
xemplo de uma revisão desses estudos, veja referências 13 e 14.

Os centros F podem ser obtidos nos halogenetos ai
calinos por vários processos. Citaremos alguns deles:

a) Coloração aditiva:
Os cristais de halogenetos alcalinos podem ser

coloridos quando são aquecidos a alta temperatura (da or-
dem de 600°c) em atmosfera de vapor do metal alcalino que
se difunde no cristal na forma iônica em excesso estequio-
métrico, formando o centro F.

b) Coloração eletrolltica:

Os cristais de halogenetos alcalinos também po-
dem ser coloridos quando aquecidos na presença de campos e
lêtricos (da ordem de 100 V/cm). A temperatura em que se
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obtém essa coloração precisa ser suficientemente alta para

que haja considerável movimentação iônica. Utiliza-se como

eletrodos uma placa chata e uma ponta. Centros F são for-

mados sempre que a polaridade dessa ponta é negativa. Após

a formação de centros F, os cristais podem ser descolori -

dos por inversão da polaridade.

c) Radiações ionizantes

Cristais de halogenetos alcalinos expostos aos

raios X têm o íon de halogênio retirado do sitio aniônico

na forma atômica/ formando o centro F. Os átomos de halo-

gênio provavelmente se difundem pela rede formando molécu-

las diatômicas que não reagem com o centro F, o que refa-

ria a rede normal.

d) Cristais dopados com H~ ou OH*"

Os íons de H ou OH possuem nos halogenetos al-

calinos uma banda de absorção ótica no ultravioleta. Expo-

sições desses cristais aos raios X ou ao ultravioleta dis-

sociam a hidroxila ou retiram o ion de hidrogênio do sítio

aniônico formando centros F. Os átomos de hidrogênio em

temperatura ambiente formam moléculas que não reagem com

centros F isolados.

No capitulo V, diversas propriedades dos centros

de hidrogênio são discutidas.

Varias técnicas experimentais têm permitido que

se conheça pormenorizadamente as funções de onda nos esta-

dos fundamental a excitado, e também a relaxação dos Ions

vizinhos, geralmente deslocados da posição normal da rede

nos cristais puros pelos centros de cor.

Os centros F podem se agregar formando centros

mais complexos. Conjuntos de dois (centros M ) , três (cen-

tros R) ou mais centros F ocupando posições iônicas vizi-

nhas já foram identificados através das técnicas de RPE,

ENDOR e absorção ótica .llf Esses centros podem existir na for

ma ionizada; assim, os centros F ou a (vacância do attion),
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F2 (um elétron capturado por duas vacâncias aniônicas vizi.

nhas)r F3 (dois elétrons capturados por três vacâncias vi-

zinhas) , F~ ou F1 (dois elétrons capturados em uma única va

cância aniônica) já foram também identificados.13»111 Também

o centro F associado a um cation extrínseco de menor raio

iônico que o cation da rede e que o substituiu na primeira

camada vizinha da rede (centro FR) foi identificado. Veja

por exemplo o capítulo 3 da referência 14.

Cumpre observar que uma das mais simples e impo£

tantes propriedades óticas associadas ao centro F está li-

gada ao modelo do elétron em uma caixa cujas dimensões es-

tão correlacionadas ao parâmetro da rede. Isto posto, con

çlue-se que a menores parâmetros da rede correspondem ní-

veis de energia mais espaçados, e portanto bandas de absor

ção ótica de menor comprimento de onda. Essa propriedade

está representada nos halogenetos alcalinos com estrutura

do NaCl pela lei empírica de Mollwo-Ivey:

E(eV) = 17.7 aíA)"1*81» (III.1)

onde E - energia do pico de absorção ótica entre o es_

tado fundamental e o 19 estado excitado (tran

sição que gera a chamada "banda F").

a - distância entre primeiros vizinhos da rede.

As demais bandas de absorção ótica do centro. F

estão relacionadas com o parâmetro da rede dos diversos -

cristais de halogenetos alcalinos de estrutura do NaCl por

meio de relações semelhantes. O mesmo sucede com as ban-

das de absorção ótica dos agregados do centro F. Todos es-

ses agregados possuem pelo menos uma banda de absorção na

mesma região da banda F. Veja por exemplo o capitulo 2 da

referência 14.

O mecanismo de agregação dos centros F foi discu

tido através da formação do centro F. (capitulo 3 da refe-

rência 14). Esse mecanismo envolve a ionização ótica do

centro F, com a subsequente formação de uma vacância de
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anion e um elétron, que' ê em seguida capturado formando o

centro F'. Essas duas formas ionizadas do centro P (cen-

tro F1 e a) possuem mobilidade largamente dependente da

temperatura, e são capturadas pela impureza. Essas duas

formas ionizadas agregadas (centro F' e a ) finalmente re-

combinam-se com um elétron ou buraco gerando o centro F_.

A agregação térmica de dois centros F (formando

o centro M) foi analisada em KCl16'17 , mostrando que ex-

posições aos raios X a temperatura do nitrogênio líquido

formam centros M apenas por probabilidade estatística de

produção de centros F vizinhos. 0 aquecimento do cristal

a temperaturas inferiores a 207°K não muda a relação entre

numero de centros F e M. Entretanto, o aquecimento a tem-

peraturas superiores reduz consideravelmente aquela rela-

ção, exibindo portanto um mecanismo térmico de agregação.

Centros M em maiores concentrações podem ser ob-

tidos por meio de intensa iluminação na parte mais energé-

tica da banda F.18

Ê interessante notar que os centros M são está-

veis em temperatura ambiente. Entretanto, em cristais do-

pados com H ou OH~, as moléculas de hidrogênio formadas

reagem com os centros Mf formando pares de H~ intersticial.

Veja, por exemplo, a referência 19.

As análises de RPE do centro F nos diversos halo

genetos alcalinos mostra espectros muitas vezes compostos

de mais de uma linha. Este fato ocorre sempre que a inte-

ração hiperfina com os primeiros vizinhos ê suficiente pa-

ra criar campos magnéticos locais na posição do elétron de

semparelhado capazes de provocar a resolução do espectro de

RPE.

A partir de um Hamiltoniano de spin constituído

de um termo Zeeman eletrônico e da interação hiperfina com

os primeiros vizinhos, pode-se deduzir que os valores de

campo magnético para os quais observa-se linhas de absor-

ção de RPE nos centros F podem ser escritos em geral como:
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H = {hv - I m [ai + ^ ( 3 cos
2ai - 1)]} (HI.2)

onde H - campo magnético de ressonância

g - fator giromagnético de Lande, tomado em no£

so trabalho como isotrópico

uB - magneton de Bohr

h - constante de Planck

v - freqüência da micro-onda

m_ - projeção do spin do núcleo i na direção de H
1

a. - interação hiperfina isotrôpica

bjL - interação hiperfina anisotrôpica (dipolar)

a. - ângulo entre o campo magnético externo e a

direção definida entre o núcleo i e o cen -

tro F

Z - número de núcleos que apresentam interação

hiperfina com intensidade detectável em RPE.

Essa expressão implica na aproximação de que a

interação hiperfina com os núcleos vizinhos é muito menor

que o efeito Zeeman eletrônico.

A interação hiperfina isotrôpica com o núcleo i

vizinho pode ser escrita como20

ai = ( ¥ ir) - ^ Ail*P<
i} I2 (III.3)

onde iio - magneton de Bohr

y. - momento magnético do núcleo I

I. - spin do núcleo i

A. - fator de amplificação do núcleo i

<|ip(i) - função de onda do centro F no núcleo i.

A função de onda do centro F, $„, geralmente uti

lizada para analise da estrutura hiperfina ê a do tipo III

de Gourary e Adrian. Para pontos fora de uma esfera cu-

jo raio é a distância interatômica, essa função pode ser
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escrita como

i|>_ « J exp(- nr/a) (III.4)

onde r - distância ao centro F

n ~ parâmetro característico do halogeneto alca-

lino

a - distância interatômica.

O fator de amplificação A. "corrige" o resultado

da expressão (III.3) pelo fato de que a função de onda

(III.4) não leva em conta a superposição com a função de

onda do ion i. Esse fator depende apenas desse Ion.

Um método para analisar a largura das linhas do

espectro de RPE do centro F está discutido na referência 20.

Trata-se do método de segundo momento da linha de RPE. Algu

mas expressões deduzidas a partir desta referência podem ser

resumidas como se segue:

AH = 2.35 x /<AH>2 (III.5)

onde <AH>2 - segundo momento de uma linha de RPE

AH - largura em Gauss dos pontos de meia altu

ra da curva de absorção de RPE. Esse va

lor, no caso de curvas Gaussianas, é 1.18

vezes maior que a distância entre os pon

tos de inflexão, ou seja, os extremos da

curva derivada obtida experimentalmente.

<AH>2 = [a{MHz)|2 1L Ki+l). (0.714) 2 (III.6)

onde a(MHz) - interação hiperfina com um núcleo de

um Ion vizinho, de um conjunto de Ions

equidistantes do centro F em MHz

N - número de Ions equivalentes

I - spin nuclear do Ion vizinho.
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Esta última expressão permite calcular o segundo

momento de uma linha de RPE resultante de uma camada de

ions magneticaments equivalentes. Pode ser empregada, por

exemplo, para calcular a contribuição para o segundo momen

to total de uma linha pela interação hiperfina isotrópica

de uma camada de íons equidistantes do centro P.

III.2 - Centros F em KCN

Não existiu até o presente momento, que seja do

nosso conhecimento, qualquer pesquisa sistemática de cen-

tros de cor em cristais da forma M (XY) . Entretanto al-

guns estudos já foram realizados em NaCN e KCN.

0 primeiro trabalho visando a obtenção de centros

F nesses cristais parece ter sido o de Isetti e Neubert22

que em 1957 encontraram uma banda de absorção ótica em

457 nm em cristais de NaCN expostos aos raios X em tempera

tura ambiente, banda essa distribuída por esses autores ao

centro F. A concordância dessa banda de absorção com a

prevista pela lei de Ivey aplicada ao parâmetro da rede do

NaCN parece fraca. Em 1966, Claxton et ai. 23 analisaram o

espectro de RPE de cristais de NaCN submetidos aos raios X

encontrando um conjunto de linhas igualmente espaçadas de

19.5 Gauss, e com fator g isotrõpico. A relação de inten-

sidade das diversas linhas é compatível com a esperada em

um centro paramagnetico com interação hiperfina idêntica

com 6 spins nucleares 3/2 equivalentes , o que permite a-

firmar estar o centro paramagnetico em questão em posição •

aniônica.

Segundo Claxton et ai., qualquer interação dipo-

lar com os íons vizinhos de Na , ou qualquer interação com

os segundos vizinhos (nitrogênio) está contida na largura

de linha.

A tabela III.1 apresenta os parâmetros de ab-

sorção RPE para esse centro.



TABELA III.l

a2

entro F

iem KClO^

Centro F

Centro F

KCNT '

Centro
aniônico
em KCN (*)

1.9958

2.0019

jem NaCN(23) , ±0.0004

2.0001

±0.0002

2.0020

±0.0002

7.2

19.5

±0.5

6.0

±0.1

1.07

±0.0 3 '

2.4

<0.3

0.32

<0.6

<0.3

* Presente trabalho.

onde g - fator giromagnético

a1 - interação hiperfina isotrõpica com os pri-

meiros vizinhos em Gauss.

a2 - interação hiperfina isotrõpica com os segun

dos vizinhos em Gauss.

b - interação dipolar com os primeiros vizinhos

em Gauss.
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O espectro citado sugere fortemente pela sua si-

metria o de um centro F, entretanto nenhum trabalho foi ain

da realizado tentando correlacioná-lo com as bandas óticas

obtidas por Isetti. É interessante notar que na região cen

trai do espectro observado por Claxton existe um comporta-

mento anômalo das linhas de RPE, sugerindo a presença de

outras espécies paramagnéticas. O espectro observado por

Claxton cai de intensidade a um nível não detectãvel quando

o cristal ê resfriado a nitrogênio líquido. Esse fato foi

correlacionado pelos autores com a transição de fase cris-

talina que ocorre a 15°C no NaCN (cübica-J-ortorrômbica).

Em 1964, Susman21* analisou as bandas de absorção

ótica produzidas em KCN por exposição aos raios X em tempe

ratura ambiente. Além de uma banda produzida em 585 nm e

que satisfaz a lei de Ivey para o centro F no KCN (expres-

são (III.l)), várias outras banàas foram encontradas e as-

sociadas às diversas bandas de absorção do centro M.

No presente trabalho, observamos que monocris-

tais de KCN nominalmente puros irradiados com raios X (55kV,

18 mA) a temperatura ambiente apresentam, quando medidos tam

bem a temperatura ambiente, um es.pectro de RPE constituído

entre outros de dois conjuntos de linhas com fator g iso -

trópico. As características desse espectro mudam radica],

mente na transição de fase cristalina cübica-Kjrtorrômbica,

como será comentado adiante.

A análise do espectro de RPE observado em tempe-

ratura ambiente é descrito a seguir e permitirá a identifi

cação definitiva do centro F.25

0 espectro de RPE observado com o campo magnéti-

co paralelo a uma direção [1113 do cristal (figura III.l)

ê constituído de linhas resultantes da interação hiperfina

isotrópica com 6 vizinhos equivalentes de spin nuclear 3/2.

A figura III.Ia apresenta este espectro. Desse fato, pode

mos concluir que ambos os centros responsáveis pelos dois

conjuntos estão em posição aniônica.

Ainda na figura III.l apresentamos os espectros

obtidos com o campo magnético paralelo ãs direções [110] e
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Ho//[100]

Ho//[110]

25 GAUSS

Figura III.1 - Espectro de RPE do centro F em KCN a 300 K,
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[100] onde observa-se uma menor resolução das linhas devi-

do ao alargamento provocado pela interação hiperfina aniso

trópica dos primeiros vizinhos, agora magneticamente ine -

quivalentes.

Esses espectros foram observados independentemen

te por H. Panepucci et ai. 2 6 em cristais irradiados com

raios X. Os mesmos autores obtiveram o espectro com maior

interação hiperfina também em cristais coloridos aditiva -

mente, identificando-o definitivamente com o centro F. Esse

espectro com maior interação hiperfina pode ainda ser obtjl

do recentemente através de iluminação por meio de luz ultra

violeta em cristais dopados com hidroxilas27 ou hidrogê-

nio. 2 8 Esses outros métodos de produção do centro com maior

interação hiperfina são métodos freqüentes de produção de

centros F, como foi discutido na seção anterior. Esses fa-

tos, por si só, identificam o centro cujo espectro de RPE

tem maior interação hiperfina com o centro F.

A tabela m . 1 apresenta os parâmetros de RPE de am

bos os centros citados, além dos de centro F no NaCN e KCl

para comparação. A interação hiperfina anisotrõpica com

os primeiros vizinhos e isotrópica com os segundos vizi-

nhos não podem ser medidos em um trabalho de RPE, entretan

to valores limites podem ser estabelecidos considerando-se:

1) A interação hiperfina anisotrõpica com os primeiros vi-

zinhos pode ser calculada levando-se em conta o alarga-

mento das linhas observado quando o campo magnético é

aplicado paralelo ãs direções [110] e [100 3 quando com

parado a linha observada com o campo magnético paralelo

â direção [111]. Este fato ocorre porque a direção [111]

faz com os 6 primeiros vizinhos ângulos iguais e que a-

nulam a interação dipolar.

2) A largura de linha obtida com o campo magnético parale-

lo ã direção [111] permite medir um valor limite para a

interação hiperfina. isotrópica com os segundos vizinhos,

admitindo ser essa interação a única responsável por a-

quela largura da linha.
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Desconhecendo o trabalho de Panepucci decidimos

correlacionar definitivamente a banda de absorção ótica ob

servada em 585 nm {Figura III.2) com as linhas de RPE de

maior interação hiperfina. Para tanto um cristal de KCN no

minalmente puro foi exposto a doses sucessivas de raios X

(55 KV, 18 mA, 2 minutos) a 200°K e teve seu espectro de

RPE e absorção ótica medidos entre as subsequentes exposi-

ções. O resultado, apresentado na figura III.3, mostra o

crescimento linear de ambos os espectros, o que nos permi-

tiu concluir inequivocamente que o espectro de RPE apresen

tado na figura III.i com a maior interação hiperfina corres^

ponde ao centro F em KCN. Vide apêndice B para maiores

detalhes da montagem experimental.

Em nosso trabalho observamos que o espectro que

acabamos de correlacionar com o centro F, da mesma forma

que o espectro atribuído por Claxton ao centro F em NaCNr

reduz de intensidade a um nível dificilmente detetável quaji

do a amostra e resfriada abaixo de 167 K (transição de fa-

se cristalina cübica->ortorrômbica) . Entretanto, as linhas

de menor interação hiperfina mantem-se fracamente resolvi-

da nas direções [110] e [100].

Panepucci et ai.26 , entretanto, observaram um si.

nal de RPE constituído de uma única linha larga (44 Gauss)

a 77°K/ que atribuiram ao centro F na rede ortorrômbica. Es_

se fato levanta a questão sobre como as mudanças estrutu -

rais da rede cristalina influem no centro F. Em primeiro

lugar, a simetria da vizinhança é diferente nas duas redes.

A primeira vizinhança do centro F na rede cúbica é consti-

tuída de seis Ions de potássio equidistantes. Na rede or-

torrômbica, dois íons estão mais próximos, e outros quatro

mais afastados (Figura III.4). Dessa maneira, a "caixa"

formada pelos primeiros vizinhos, utilizada por Gourary e

Adrian para definir as funções de onda relacionadas ao

centro F mudaram de forma. A função de onda apresentado na

expressão (III.4) é válida apenas para r >a, onde a é adis

tância interatômica. Para o interior da esfera, as fun-
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Figura III.2 - Espectro de absorção do centro F em KCN

a 200 K.
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ABSORÇÃO ÕTICA EM 585 nm

(UNIDADES ARBITRÁRIAS)

Figura I I I .3 - Correlação entre as intensidades dos espectros de ab-

sorção ótica e RPE de centros F em KQJ.
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A=3.30A
B = 3.07Â CN"

Fig. III.4 - Centro F na rede ortorrombica do KCN.
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ções de onda propostas por aqueles autores são os de um e-

lêtron em uma caixa. A mudança de estrutura mistura ao ess

tado fundamental funções de onda de estados excitados, tam

bem previstas por aqueles autores. Como conseqüência des-

se fato, uma anisotropia no fator g é esperada.

A formação de 6 domínios inequivalentes de cris-

talização faz com que o espectro observado a 77°K seja o

resultado da soma de seis espectros inequivalentes elemen-

tares. Dessa maneira, mesmo que cada um desses espectros

elementares apresente-se resolvido, ê possível admitir que

a soma dos seis espectros seja responsável pela linha que

Panepucci observou.

Em nossas análises experimentais, por duas das ve

zes em que amostras irradiadas com raios X foram resfria -

das a nitrogênio líquido, obteve-se como resultado um es-

pectro resolvido do centro F. Ao observar-se o cristal ,

este não mostrava o aspecto leitoso característico da for

mação de vários domínios ortorrômbicos inequivalentes. Na

época esse resultado não pôde ser interpretado. Recente -

mente Milton de Souza obteve monocristais ortorrômbicos

em baixa temperatura aplicando pressão uniaxial ao poli-

cristal na temperatura do nitrogênio líquido. O cristal

apresenta então um aspecto transparente. Na montagem em-

pregada, o cristal foi resfriado em um dedo de cobre ao

qual estava preso por pressão através de peças de bronze

fosforoso. Dessa forma, o cristal sob tensão teria transi

cionado de fase cristalina formando um domínio ortorrômbi-

co único. O espectro obtido está apresentado na figura

III.5.

Infelizmente nenhuma medida do fator g foi reali

zada. A observação do espectro em orientações diferentes

do campo magnético externo sugere um comportamento da inte

ração hiperfina com os potâssios vizinhos semelhante a ob-

servada na fase cúbica.

Panepucci et ai.26 fizeram um cálculo da contri

buição para o segundo momento da linha observada a nitror

gênio liquido (352 G2) da interação hiperfina com os
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seis primeiros vizinhos de potássio tal qual foi medida a

temperatura ambiente (expressões (III.5) e (III.6)). Essa

contribuição foi calculada em 279 G2. Esse cálculo natu -

ralmente admite que a interação hiperfina com os seus pri-

meiros vizinhos se mantém constante, apesar de não mais es_

tarem equidistantes do centro da posição aniônica como mosi

tra a figura III.4. Entretanto, os espectros da figura

III.5 suportam essa hipótese. Neste caso, o alargamento a_

dicional da linha observado por Panepucci poderia ser ex-

plicado, pelo menos em parte, por uma anisotropia no ten-

sor g, deslocando entre si os valores dos campos magnéti-

cos de ressonância dos 6 espectros gerados pelos domínios

inequivalentes.

A possível equivalência da interação hiperfina j.

sotrôpica com íons não equidistantes sugere que a função

de onda não ê isotrõpica a 77°K, mas a densidade eletrôni-

ca nos 6 primeiros vizinhos é constante.

Panepucci et ai.26 conjecturaram ainda, que em

parte a resolução do espectro de RPE do centro F em tempe-

ratura ambiente deve-se a rápida reorientação dos lons(CN)

promediando a contribuição anisotrópica da interação hiper

fina. Um recente resultado obtido por J. P. von der Weid7

mostra que essa reorientação segue existindo a temperatura

de 83°K, não sendo portanto esperado que alguma mudança

ocorra com relação aquela parcela anisotrópica que

contribua para a largura da linha de RPE a essa tempera-

tura.

Naturalmente, novas experiências devem ser reali.

zadas com o centro F a nitrogênio líquido na intenção de

se reproduzir os resultados apresentados na figura III.5.

Não se pode ainda abandonar definitivamente a hipótese de

que um mal contato térmico tenha impedido a amostra de al-

cançar a temperatura da transição de fase (167°K) . De qual.

quer forma, a mesma amostra que apresentou o espectro da

figura III.5, apresentou os espectros discutidos no Capi-

tulo VII, e que sofrem uma drástica modificação na tempera

tura da transição de fase (167°K). Entre as duas experiên
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cias, o cristal não foi tocado, apenas sofreu maiores do-

ses de irradiação por raios X.

Um aspecto interessante ligado aos centros F em

KCN deriva da dependência do tempo de vida em temperatura

ambiente com o processo de formação. Centros F produzidos

por meio de raios X a temperatura ambiente desaparecem em

aproximadamente 2 dias. O tempo de meia vida dos centros

F em cristais de KCN dopados com 2% molar de KOH é de 5

dias, enquanto que os centros F obtidos por coloração adi-

tiva são estáveis.26

Como é sabido, a estabilidade térmica dos cen-

tros de cor não depende apenas da natureza do centro e do

cristal hospedeiro. A presença de impurezas ou de outros de

feitos, como armadilhas de elétrons ou buracos, podem alte

rar severamente essa estabilidade, seja pela destruição ou

seja pela transformação do centro. Em particular, a recom

binação de um centro de cor com um anticentro instável des

trõi o centro em questão na mesma temperatura de destrui-

ção do anticentro.

Dessa maneira, resultados conclusivos obtidos a-

través desses processos que envolvem a dinâmica de forma-

ção e destruição de outros defeitos são muito difíceis.

Nos halcgenetos alcalinos, os centros F obtidos

por irradiações com raios X a temperatura ambiente são ge-

ralmente estáveis.;. Os centros F obtidos por iluminação -

com luz ultravioleta em cristais de halogenetos alcalinos

dopados com hidroxilas ou hidrogênio são instáveis/ desapa

recendo em poucos dias, conforme o mecanismo descrito na

seção III.1 desse capitulo.

No KCN puro irradiado com raios X, cabe a conje£

tura de que o radical CN não se dissocia apôs a irradiação,

nem reage formando complexos moleculares, podendo assim re

combinar com os centros F refazendo a rede cristalina. Dess

sa forma, a temperatura de estabilidade dos centros F, nes

ta hipótese, estaria ligada a mobilidade do radical CN na
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rede do KCN. Os centros F obtidos por iluminação por luz

ultravioleta em cristais dopados com hidroxilas teriam

um tempo de vida dependente da velocidade de agregação

na formação de centros M, e da mobilidade das moléculas de

H2 para reagir com esses centros formando pares de cen-

tros U.

No KCN, um outro mecanismo de destruição de cen-

tros parece estar associado âs tensões resultantes da for-

mação de domínios. Alguns cristais que foram analisados a

nitrogênio líquido, e que provavelmente sofreram choques de

tensão interna durante as transições de fase apresentam em

temperatura ambiente um aspecto quadriculado formado de

regiões azuladas (cor devida a presença dos centros F) e

regiões transparentes.

Outro aspecto do centro F observado em nosso tra

balho envolve a agregação desses centros formando centros

M. As tentativas de correlacionar a banda de absorção õti

ca do centro F e seu espectro de RPE a temperaturas supe -

riores a 200°K (240°K e temperatura ambiente) não obtive -

ram sucesso devido a rápida formação de centros M que con-

tribuem com absorções óticas na banda F como era espera-

do por comparação com os halogenetos alcalinos, mascarando

a medida de intensidade ótica devida exclusivamente ao cen

tro F. É interessante notar que a temperatura de "congela

mento" da agregação térmica dos centros F em KCN K 200°K)

coincide com a observada em KCl (207°K). /

Finalmente, sendo o centro F de importância relê

vante, seu estudo no KCN deverá ser extendido. Naturalmen

te estudos de ENDOR desse centro poderão auxiliar a conhe-

cer melhor a função de onda a êle associada. Ainda, uma a-

nálise das bandas de absorção do centro F em monocristais

na fase ortorrômbica pode apontar algum dicroismo dessa ban

da, o que poderá em muito auxiliar aquele estudo das fun-

ções de onda.
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CAPÍTULO IV

CENTRO N2 EM KCN

IV.1 - Características de Alguns Centros da Forma X? em

Halogenetos Alcalinos

Várias impurezas tem sido analisadas em matrizes

de halogenetos alcalinos. Entre elas, pelo menos três es-

tão associadas a lons moleculares diatômicos negativamente

carregados: N^30'31)» o^32'33) e S~z.^ Devido a sua car

ga negativa, a posição aniônica ê o sítio natural para es-

ses lons. Os ions moleculares de O 2 e S 2 possuem banda de

absorção e emissão ótica que permitiram sua identificação.

Em vários halogenetos alcalinos esses dois íons foram pro-

duzidos por aquecimento do cristal â temperatura próxima da

fusão em atmosfera de Sj ou 02. 0 íon de N2 foi obtido em

cristais dopados com nitrato de sódio ou potássio e colori

dos eletroliticamsnte a 650°C na presença de campo elétri-

co de 220 a 250 V/cm (veja capítulo III). Obtida a colora

ção eletrolítica a polaridade foi invertida e o cristal des:
3 1

colorido. Segundo Haussman et ai. , em decorrência da co

loração eletrolítica, os ions de NO^ foram reduzidos a Nj

com a formação de O . Como o oxigênio está sempre envol-

vido no processo de formação dessa molécula, e tendo o mes_

mo spin nuclear 1=0, sua presença não ê detectável por RPE,

não podendo ser, portanto, ignorada a possibilidade de sua

participação na molécula.

0 estado fundamental associado a essas moléculas

pode ser escrito em termos de orbitais moleculares como

se segue: (veja por exemplo, referência 35 inclusive para

nomenclatura).

N2 : KK(CTg2s)
2(a*2s)2(ag2p)

2(1ru2p)
1+(^*2p)

0~2 : KK(ffg2s)
2(a^2s)2(ag2p)

2(Tru2p)Mir*2p)
3

S7 : KKLL(ag3s)
2(a*3s)2(og3p)

2(7ru3p)M1rJ3p)3
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Os orbitais antiligantes estão assinalados por

um asterisco.

As características de RPE comuns a essas molécu-

las em matrizes cúbicas são:

1) Hamiltoniana de spin da forma

V- H«g-S + S-l«í (IV.1)
P

onde pD - magneton de Bohr
p

g - tensor giromagnêtico

S - spin eletrônico

I - tensor hiperfino

I - spin nuclear do par de núcleos envolvidos ,

1 = 1 ! + í2, onde ij e J2 são os spins de

cada núcleo. |

Na análise de RPE de todas as moléculas, o termo

Zeeman nuclear pode ser desprezado.

Os tensores g são ortorrômbicos mas quase axiais,

tendo como eixo a direção internuclear (z em nosso traba -

lho) sempre paralelo a direção [110]. As outras duas dire

ções principais são paralelas as direções cristalinas [lio]

e [0013 (respectivamente: y e x em nosso trabalho). A figu

ra IV.1 esquematiza essas direções principais, que também

são as do tensor Ã. Como as direções <110> são seis, con-

clue-se, portanto, que existem seis centros inequivalentes

no cristal cúbico.

A tabela IV.1 apresenta os valores do tensor Ã e

g para os centros N2 nos diversos halogenetos alcalinos nos.

quais este centro foi identificado.

Como as direções x e y da molécula sofrem campos

cristalinos diferentes (estão paralelos respectivamente às

direções [100] e [110]), existe uma diferença de energia en
* * ~

tre os orbitais moleculares (ir_2p ) e (TT 2p ). Essa dife-
g x g y

rença de energia voltara a ser comentada em conjunto com

as interações hiperfinas.
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Figura IV.1 - Ion molecular de N2 em posição aniônica de um

'"' cristal halogeneto alcalino. x, y e z são as

direções principais dos tensores A e g. As

duas funções de onda P apresentadas represen

''••""' tam a função de onda molecular ir* do elétron

ãesemparelhado.
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TABELA IV. 1

AyíHtfc) A,(MHz) a 6

KC1 1.9978 2.0000 1.9065 59.78 14.13 17.02 0 t

KBr 1.9956 2.000 1.8883 59.9 10 15 0 0

Kl 1.9937 1.984 1.6823 60.6 15 20 O 0

KCN 1.9992 2.0036 1.9222 59.5 14 16 1.5° 6.5°

1.0002 1.0002 1.0002 1 .5 ti ±.5° 1.2°

2) Os sinais são detectáveis apenas em baixa tempe-

ratura; no caso de O 2 apenas em temperaturas inferiores a

35°K foi possível obter sinal de RPE. Em temperaturas mais

altas um forte alargamento das linhas impede a sua observa

cão.33 Fenômeno idêntico ocorre com N2 a 30°K, pelo menos em

KC1.31 Quanto a N^ nos demais halogenetos alcalinos e ao

íon molecular de S2 as referências não fixam temperaturas.

Tal fato sugere que algum mecanismo de reorientação ocorre

levando a molécula a saltar entre posições equivalentes nos

cristais. A existência desse mecanismo está demonstrada

pelo menos no caso do centro 0 2 que sob tensão uniaxial

exibe um comportamento paraelãstico33, significando que es '

sa tensão uniaxial determina, por sua vez, uma diferença de

energia, e portanto uma relação de populações entre cen-

tros em posições que seriam igualmente populadas na ausên-

cia de tensão. Essa diferença de população ê observada mes

mo quando essa tensão é aplicada a 1,5°K, o que demonstra

que essa reorientação ocorre ainda nessa temperatura.
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A interação hiperfina nos centros N 2 forma conjun-

tos de quintupletos com relação de intensidade 1:2:3:2:1 .

Como o spin nuclear do N1!| é 1, o spin do par de núcleos

pode assumir valores 0, 1 ou 2, o que justifica aquela re-

lação de intensidade?. O maior valor do tensor está ná djL

reção x e isyq nos leva a conclusão que o elétron desempa-

relhado está em um estado antiligante (ir 2p ) .

A interação hiperfina nos centros O2 foi analisada

em cristais dopados com O 1 7 (spin nuclear I = 5/2) exibin-

do a maior interação hiperfina ao longo da direção y.3I*

Como eesa irolscula possui dois elétrons a mais que N 2, es-

se fato mostra que os estados (ir 2p) formados com elétrons

2p« estão completos, ssndo portanto menos energéticos e o
x *

elétron, dsseiaparelhado esta em um estado (ir 2p ).

Um fato surpreendente surge nos casos âe maior in-

teração hiperfina com o íon molecular de S2 que em todos os

halogenetos alcalinos dopados com S 3 3 (spin nuclear 1=3/2)

é observada na cíirsçco z. Esse fato não pode ser explica-

do pelos autoras da referência 34.

IV. 2 - RPS d3 centros E £ STI KCN

Era 1'CN 03 centres T^ são intrínsecos e foram produ

zidos por melo de irradiação com raios X (55 KV, 18 mA ,

10 min).a tor:.peratr.ra ambiente. Guando o cristal ê anali-

sado a temperaturas inferiores a 120°K logo após a irradia

ção, dois centros cio cor são detectados: o centro identifi-

cado como K2 e um outro centro também constituído por pa- "

res de nitrogdiiio, ou seja, cujas linhas de RPE também são

formadas de quintupletos com relação de intensidade 1:2:3:2:1

O segundo centro, nSo identificado, desaparece quando o

cristal é conservado a -10°C durante alguns dias. Seu ess

pectro de R?S cem o canpo magnético na direção C110] e£

tá apresentado no capítulo VII, figura VII.1.

A identificação <?o centro N 2 foi possível através

da análise do espectro âa 32E a G3°K. Esse espectro ê for
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mado de quintupletos caracterizando uma interação hiperfi-

na'com o par de núcleos de nitrogênio definida por um ten-

sor com valores principais semelhantes aos encontrados nos

halogenetos alcalinos. Também o tensor g possui valores -

principais semelhantes aos encontrados naqueles cristais .

Esses valores para o KCN e alguns halogenetos alcalinos estão apresen-

tados na tabela IV.l, bem como os ângulos a e e abaixo comentados.

0 centro N2 em KCN» tal como nos halogenetos alcaLi

nos, possui um mecanismo de alargamento de linhas com a

temperatura. Na figura IV.2 os espectros obtidos com o

campo magnético paralelo às direções cúbicas [1003 e [110]

a temperatura de 63°K estão indicados; ê possível distin -

guir seis quintupletos (apontados com setas) adiante co

mentados. Na figura IV.3 estão apresentados os espectros

obtidos nas mesmas direções a 86°K: nota-se acentuada redu

ção na resolução das linhas. A figura IV.4 mostra os es-

pectros a 105°K; as linhas já se tornaram bastante largas

e pouco resolvidas.

Ê interessante observar que a temperatura do limi-

te de detectabilidade das linhas do centro N2 em KCN ê mujL

to mais alta que em KC1 (120°K comparados com 30°K). Neste

nosso trabalho pode ser observado que a resolução das li-

nhas de RPE a 63°K foi suficiente para uma análise da va-

riação angular das linhas de RPE, enquanto que em KCl a

melhor resolução foi obtida entre 10 e 12°K. 0 fato de

que a simetria da rede do KCN a essas temperaturas ê mais

baixa que a cúbica (vide capitulo II) sugere que a energia

envolvida na reorientação da molécula seja maior no KCN do

que em cristais cúbicos.

A variação angular do espectro de RPE dessa molécu

Ia com o campo magnético paralelo ao plano (001) cúbico es_

tá apresentado na figura IV.5. Em linha cheia está apresen

tado o espectro teórico obtido como soma de seis espectros

elementares de centros inequivalentes superpostos, designa

dos de p.l a p.6. A figura IV.6 apresenta um desses centros

com suas direções principais representadas em relação âs dî
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3250 3300 3350 3400 3450

Ho(GAUSS)

Figura IV.2 - Espectro de RPE do Ion molecular de

KCN a 63 K:

a) H //[100] cúbico

b) H0//[110] cúbico

em
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Figura IV.5 - Variação angular no piano (100) cúbico do espectro de RPE do centro

»2 em KCN. T = 63 K.
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IM;

Figura IV.6 - Posição relativa de um centro N 2 com rela-

ção às direções cúbicas do KCN.
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reções <100> do cubo. Nesta figura pode-se observar que a

direção z faz um ângulo S corn uma direção í. 010 1 e a dire-

ção x um ângulo a com uma direção <loi>.

Os diversos centros inequivalentes foram obtidos

aplicando-se todas as operações de simetria do grupo pon-

tual do cubo ao centro representado. Consequentemente a

soma total dos espectros passou a ter simetria cúbica. De

todas essas operações (48 ao todo) o centro N? mostrado na

figura IV.6 é invariants apenas ã inversão. Concluímos que

existem apenas 24 centros inequivalentes.

A variação angular que gerou os espectros apresen-

tados na figura IV.5 foi obtida com o campo magnético sem -

pre paralelo ao plano (001). Dessa forma, os centros obti-

dos por reflexão naquele plano são equivalentes para essa

varictção angular. Assim, apenas 12 espectros diferentes po

dem ser encontrados.

A simetria cúbica permite que un\a variação anqu-

lar de 45° entre a direção ("100"; e FllO] apresente todos os

espectros pertinentes a uma variação angular no plano (001).

A simetria de reflexão no plano í.3 10'1 (que contêm a dire-

ção [110]) permite que os 12 espectros inequivalentes pos-

sam ser analisados em seis espectros em uma variação anqu -

lar de 90°. Na figura IV.5 estão representados apenas 6 es

pectros que foram obtidos em uma variação angular de 90". Os

outros 6 espectros inequivalentes podem ser obtidos na fi-

gura através de uma reflexão na direção [110].

Os valores dos tensores g e A utilizados para

construir o espectro teórico foram obtidos com o uso das

seguintes expressões9

g = / g2í>2 + g"m2 + g2n2 (IV. 1)
X Y Z

A = | / g j A 2 ^ + gjA2m2 + g»A2n2 (IV. 2)

onde l, m e n são os cossenos diretores de uma dada di

reção do campo magnético com relação aos

eixos x,y,z.



43

A , A , A , g , g e g são os valores principais
x y .s JÍ y &

dos tensores Ã e g conforme apresentados na
tabela IV.1.

Os parâmetros apresentados na tabela IV.1, apli-

cados aos 24 centros descritos, puderam explicar toda a va

riação angular que também foi realizado no plano (110).

A figura IV. 7 apresenta o espectro na direção

[111]. As setas apontam o espectro teórico esperado.

IV.3 - Análise de Domínios no Cristal de KCN

A formação de domínios em um cristal protótipo -

por uma transição de fase foi analisada por K. Aizu. »-or

essa análise, um cristal cúbico (48 operações de simetria)

numa transição de fase cübica-^ortorrômbica (8 operações de

simetria) gera seis domínios inequivalentes de cristaliza-

ção ( 4 8 * 8 = 6 ) .

A presença desses domínios naturalmente multipJi

ca por seis os espectros de RPE,. associado a um domínio, a

menos de equivalências acidentais.

Na seção anterior foi analisado o espectro de RPE

de 24 centros inequivalentes. As direções principais dos

tensores g e Ã foram relacionadas com as direções crista li.

nas de um cristal cúbico. Na presente seção pretendemos re

interpretar esse mesmo espectro correlacionado com as dire

ções cristalinas de seis domínios ortorrômbicos.

A simetria do espectro de. RPE, como jãfoi ressal^

tado, é cúbica. A simetria de cada um dos domirn'oc <jp -*-- s:

talização em baixa temperatura i ortorrõmbica, portanto

mais baixa. Esse fato mostra que é necessária a existên -

cia de vários domínios de cristalização para que aquela

simetria cúbica do espectro de RPE seja revelada.

Na formação de domínios de cristalização a par-

tir de um protótipo, três grupos de simetria podem ser de-

finidos:
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a) o grupo pontual de cristalização de cada doml

nio, no caso ortorrombico - G_.

b) 0 grupo de operações de simetria que transfoir

ma um domínio em outro - G .

c) 0 grupo de simetria do protótipo - G. Esse

grupo possue todas as operações de simetria de

Gp e de G , sendo dessa forma o produto dire-

to desses dois grupos:

G = Gp xG D (IV.3)

desse fato decorre que

NG= Npx N D (IV.4)

onde N_ - Ordem do grupo G. Em nosso caso N_ = 48.

Np - Ordem do grupo G_. Em nosso caso N_ = 8.

N - Ordem do grupo G . Em nosso caso N_ = 6.

Como existem N operações de simetria que trans:

formam um domínio em outro, existem N domínios inequiva -

lentes.

O mesmo raciocínio pode ser repetido para o caso

de centros de cor em uma rede cristalina. Neste caso, o

grupo das operações de simetria dessa rede - G_ será o pro

duto direto da interseção dos grupos de simetria do centro

de cor com a da rede hospedeira - GT pelo grupo de sime-

tria que transforma um centro de cor em outro inequivalen-

te " Gc"

G R = G c * G l (IV.5)

desse fato decorre que

N R = Nc x Nj (IV.6)

onde N - ordem do grupo G_
K R
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• . ,NT ,-• ordem, :do grupo G

Np - ordem do grupo G_,

Como existem N c operações de simetria que trans-

formam um centro de cor em outro, existem N_ centros de

cor inequivalentes.

Pode-se, então, escrever que para centros de cor

em uma rede com domínios cristalinos hospedeiros inequivalen

tes em um cristal protótipo, o grupo da rede será o grupo

de simetria de um domínio, GD. Das eqs. (IV.3) e (IV.5) se

gue-se

G = GQ x GT x GD (IV.7)

e

N = N c x N x x N D (IV.8)

Esse resultado pode ser interpretado como se se-

gue: se em um cristal protótipo cora N operações de sime-

tria existir um centro de cor com N_ operações de simetria

comuns ao domínio hospedeiro, e o cristal protótipo por sua

vez possuir.N domínios inequivalentes, então o número de

centros inequivalentes por domínio, N r será dado por (IV.8)

.É interessante observar que a simetria de cada do

minio.surge de uma perturbação na rede da cristal.- ::. Dessa

forma, cada domínio possue simetria mais baixa quê -a do

cristal protótipo, representada por um subgrupo do grupo

de simetria desse cristal. Entretanto,; o mesmo não ocorre

com centros de cor que podem admitir operações- de simetria

inexistentes no cristal hospedeiro. Por esta razão, Ĝ , foi

definido pela interseção do grupo de simetria do centro de

cor com o grupo pontual do domínio.

No caso especial do KCN, o cristal protótipo pos;

sue 48 operações de simetria (cristal cúbico-) ;;>portanto ,

N_ = 48. Os dominios ortorrômbicos possuem 8 operações de

simetria; portanto, N p = 8. A expressão (IV.4) nos permi-

te afirmar que existem N D = 6 domínios inequivalentes.

O centro N 2 possue simetria ortorrômbica, portan
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to a ele correspondem 8 operações de simetria. Entretanto,

no capitulo anterior vimos que o centro N 2 em face do seu

posicionamento na rede cúbica do protótipo (vide figura IV.6),

apresenta em comum com o grupo pontual do cubo apenas as

operações de simetria de identidade e inversão. Portanto,

N = 2. Da expressão (IV.8) concluímos que existem 4 cen-

tros N^ inequivalentes por domínio (N_ = 4 ) .

Neste ponto surge o problema de posicionamento do

centro N 2 na rede ortorrômbica. A figura IV.7 situa o cen-

tro em relação ao cubo. Resta no momento escolher um domí-

nio ortorrômbico hospedeiro para essa molécula. Nos cris-

tais cúbicos essa molécula assume uma posição aniônica com

o plano molecular yz paralelo a um plano (100), com a dire-

ção z paralela a direção fOll], ou seja, com a direção z

voltada para um anion vizinho.

A figura IV.8 apresenta o centro N 2 em um domínio

ortorrômbico cujas direções <100> ortorrômbicas coincidem

com as [001], [110] e CIÍO] cúbicas. 0 plano molecular yz

está apresentado em linha traço ponto, para uma comparação

com a figura IV.7. Os quatro centros N 2 inequivalentes des

ses domínios podem ser obtidos a partir do apresentado pe-

las operações de simetria do grupo G , que são:

1) identidade

2) reflexão no plano L I I O ]

3) reflexão no plano [110]

4) rotação de 180° ao redor do eixo [001]

As direções <100> ortorrômbicas do domínio repre

sentado coincidem com as direções [1103,[110] e [001] cfibi

cas.

Pela figura IV.7 pode-se observar que os íons mo

leculares de N 2 tem sua direção z próxima da direção [111]

ortorrômbica, o que eqüivale dizer que os centros de cor

estão em posição aniônica, apontando para anions vizinhos,

em analogia a esses centros nos halogenetos alcalinos.

As operações de simetria acima mencionadas geram

outros três centros N 2 inequivalentes, próximas das dire-
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íiool

Figura IV.8 - Posição relativa de um centro N~ com relação

ãs direções ortorrombicas do KCN.
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ções <111> ortorrômbicas.

Os demais domínios esquematizados na figura IV.8

podem ser construídos a partir do apresentado na figura

IV.7 pelas operações de simetria do grupo G_, que são

1) identidade

2) reflexão no plano (010)

3) rotação de 120° ao redor do eixo [ill]

4) rotação de 240° ao redor do eixo [111]

5) rotação de 120° ao redor do eixo [Hl]

6) rotação de 240° ao redor do eixo [III]

As seis operações descritas geram os domínios nu

merados de 1 a 6 apresentados na figura IV.9. Nestes domí

nios, apenas as direções <110> cúbicas estão representadas.

O grupo Gr é constituído das operações identida-

de e inversão. 0 produto direto das operações dos grupos

G por G_ e G_ constitue o grupo pontual do cubo.

A direção cristalina [111] e o plano (110) ortor

rômbicos não são de simetria nessa rede, não sendo espera-

do "a priori" representarem extremos do potencial elástico

para a molécula. Dessa forma, na rede do KCN o plano mole

cular yz não precisa estar coincidindo exatamente com o

plano (110) ortorrômbico, e a direção z com a direção [1113

ortorrômbica, mas certamente devem fazer ângulos muito pe-

quenos comparados com os ângulos cristalinos do ortorrombo.

O plano (110) e a direção [111] ortorrôrabicas são consti -

tuldas dos mesmos átomos que em uma rede cúbica formam o

plano (100) e a direção [1101. Na rede cúbica o plano (100)

é um plano cúbico de reflexão, e nesse plano a direção [110]

também é de reflexão. Assim sendo, constituem extremos do

potencial cristalino, e nesses cristais a molécula de N 2

tem seu plano yz rigorosamente contido no plano (100), o

eixo z apontado para a direção [110].

No KCN, como se pode observar das figuras IV.7

e IV.8, o eixo z forma um ângulo de apenas 4.5° com a d.ir£

ção [111] ortorrômbica e o plano xy está 3.5° fora do pla-

no (110) ortorrômbico. Esse fato garante univocamente o
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[001]

[010]

[100]

Figura IV.9 - Domínios cristalinos inequivalentes em um
cristal de KCN comparados com as direções cü
bicas. Os retângulos apresentados são faces
ab de cada domínio.
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posicionamento da molécula no domínio cristalino conforme

mostrado na figura IV.8.
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CAPÍTULO V

CENTROS DE HIDROGÊNIO EM KCN

V.l - Centros ü em KCN

As impurezas de hidrogênio tem sido estudadas es_

tensivãmente nos halogenetos alcalinos, principalmente no

KC1. Pelo menos quatro tipos de centros de hidrogênio fo-

ram analisados, cujos parâmetros óticos e de RPE estão

apresentados na tabela V.l:

1) Centros U

Constituídos de íons de H em sítio aniônico.

Nos halogenetos alcalinos e em KCNOV 1*), podem ser obtidos

aquecendo-se cristais aditivamente coloridos em atmosfera

de Hidrogênio.

2) Centros Oi

Constituídos de ions de H em sítio intersticial.

Podem ser produzidos nos halogenetos alcalinos hidrogena-

dos ou dopados com (0H) por meio de irradiação luminosa

na região de absorção da banda'cri13»11*) ou da hidroxila em tem-

peratura do nitrogênio líquido, ou por meio de irradiação

por raios X nesses cristais a essa mesma temperatura.

3) Centros U?

Constituídos de átomos neutros em posição iriterss

ticial, sendo portanto paramágnéticos. São produzidos tara

bém por iluminação na região da banda u'36* ou das hidroxi-

las ou por exposição aos raios X *37^ em halogenetos alcali-

nos dopados , a temperatura' cio nitrogênio líquido.

O espectro de RPE é constituído dé duas linhas

separadas de aproximadamente 500 Gauss devido a interação

hiperfina com o hidrogênio (veja tabela V.l). Esse valor pja
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ra a interação hiperfina é característico para centros de

hidrogênio em halogenetos alcalinos, alcalino terrosos e

átomos livres.14Cada uma das duas linhas exibe ou um alar-

gamento inomogêneo ou uma resolução do espectro devido a

interação hiperfina com os halogênios vizinhos. Ainda que

a distância do centro U2 aos anions e cations seja a mesma,

a interação hiperfina com os primeiros é muito maior. No

KC1 esse centro é estável apenas atê 110°K. ltf

As referências 36 e 38 fazem uma analise de RPE

e ENDOR de centros U2
 n o s diversos halogenetos alcalinos.

4) Centros U3

Ê constituído de um átomo neutro de hidrogênio em

sitio substitucional. Foi produzido em KC1:KH e NaCl:NaHpor

irradiação com raios X em temperatura desde 4°K a 77°K, a

taxa de produção sendo maior a 77°K.37 A formação desse cen

tro segundo modelo proposto por Hayes 37 admite uma intera-

ção entre um centro F, um centro Vj, e uni centro ü2: um cen

tro F no seu estado excitado poderia transferir seu elé-

tron para o centro V,. Um centro U2 vizinho seria levado

a saltar para a posição substitucional devido às tensões

elásticas da rede. Os três estágios de formação do centro

U3 por aquecimento (47°K, 75°K e 110°K) a partir dos cen-

tros ü2 ocorrem devido a possibilidade estatística desses

centros U2 estarem a diferentes distâncias da vacância, e-

xigindo diferentes energias de ativação do processo (pri -

meiro vizinho, segundo vizinho, distâncias maiores).

Centros U3 não puderam ser produzidos por meio

de luz ultravioleta, o que reforça a hipótese da necessida

de da presença de centros V, , segundo os autores da refe-

rência 37. Igualmente cristais de KC1 dopados com 0H~ não

permitiram a formação de centros U3 por meio de raios X ,

pois o rompimento do radical (OH) era seguido da formação

de centros ü2 e 0~, esses ocupando os sítios aniônicos ne-

cessários a formação dos centros U3.
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Esse mecanismo entretanto não deve ser único ,

pois centros U3 foram por nós produzidos em cristais de

KC1 dopados com 0.2% molar de KOH e 0.2% molar de KCN irra.

diados com luz ultravioleta seguida de recozimento pulsado,

durante o processo de formação de centros HCN (veja apên-

dice A) .

0 espectro de RPE desses centros é constituído de

duas linhas estreitas(1.7 Gauss em KCl e 4.3 Gauss emNaCl),

separadas de aproximadamente 500 Gauss (vide tabela V.l) .

A largura de linha é presumida resultar apenas da intera -

ção hiperfina com os primeiros vizinhos cations, como essa

interação ê pequena no centro U2, é razoável esperar peque

na largura nas linhas de RPE do centro U3.

Em nosso trabalho, dois espectros distintos de

RPE foram obtidos e atribuídos a centros de hidrogênio (vi.

de figura V.l). Na tabela V.l os parâmetros de RPE estão

apresentados, onde pode-se observar a característica inte-

ração hiperfina de aproximadamente 500 Gauss.

Ao centro cujo espectro de RPE possue linhas mais

largas (23 Gauss), associou-se o centro U2. A largura de

linha é provavelmente devida a interação hiperfina com os

nitrogênios e potãssios vizinhos. Ao contrário dos cen-

tros ü2 nos halogenetos alcalinos, uma resolução das li-

nhas não é esperada, devido a inequivalência dos nitrogê-

nios vizinhos na rede ortorrômbica e a existência de seis

domínios inequivalentes (veja capitulo IV).

Ao centro cujo espectro de RPE possue linhas mais

estreitas (̂  1 Gauss) associou-se o centro ü 3, a largura

de linha sendo devida a interação com os íons vizinhos de

K+.

Esses dois centros foram produzidos em cristais

nominalmente puros após exposição dos raios X (55 KV, 18 mA,

1 hora) em temperatura de nitrogênio líquido. A presença

de hidrogênio nesses cristais entretanto foi confirmada pe

Ia formação do centro HCN detetada após a exposição des-

ses cristais aos raios X (vide seção V.2).
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Figura V.I - Espectros de RPE
atribuídos aos centros * 2 e U3 em KC»
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TABELA V.I

Centro

(KC1)
U

(KCN)

ü, <KC1>

(KCN)

ü 2
 ( K C 1 )

(KCN)

U3
 ( K C 1 )

(KCN)

E (nm)

214

270

280

-

236

-

2.9 eV

-

W (cm"1)

499*

510**

-

-

-

-

-

g

-

-

-

2.0030

2.0061

2.0024

2.0138

AH(Gauss)

-

-

-

491

525

503

503

AH(Gauss)

-

-

-

•v.50

23

1.7

-oi

* 77°K **fase cúbica

onde

E - pico de absorção ótica

W - energia dos modos vibracionais locais

g - fator giromagnêtico

AJJ - interação hiperfina com o núcleo de H

AH - largura da linha de RPE no caso de não haver resolução

da mesma, ou meia altura da envoltoria do sinal de RPE

no caso de haver resolução (centro U2 era KC1).
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Da mesma forma que nos cristais de KC1:KOH e

NaCl:NaOH, não foi possível obter por exposição aos raios

X o centro U3 em cristais de KCNrKOH.

Os "g-shifts" apresentados por esses centros de

hidrogênio em KCN ê maior que os observados nos halogene-

tos alcalinos. Esse fato pode ser devido a uma maior mis-

tura de estados excitados do hidrogênio em uma rede ortor-

rômbica que em uma rede cúbica.

V.2 - Centro HCN em KCN

A molécula Ion de HCN foi identificada através

de seu espectro de RPE em matriz de KC1 por Weatherley. 39

Essa molécula foi produzida em cristais de KC1 dopada com

(CN) por meio de exposição ao ultravioleta a 77°K, segui-

da de rápido aquecimento a 280°K e resfriamento a 77°Kpara

as medidas de RPE.

A 77°K essa molécula reorienta-se rapidamente e

seu espectro de RPE caracteriza-se por dois tripletos iso-

trôpicos, com fator g = 2.0022. A separação entre os dois

tripletos (137.5 Gauss) deve-se a interação hiperfina com

o hidrogênio (spin nuclear I = 1/2) enquanto que a separa-

ção entre as linhas de cada tripleto (6.5 Gauss) deve-se

a interação hiperfina com. o nitrogênio (spin nuclear 1=1).

A 4°K, a reorientação dessa molécula está conge-

lada e o espectro de RPE torna-se anisotropico. No a-

pêndice A.l, além das bandas de absorção ótica mostramos -

que a molécula de HCN em matriz de KC1 pode ser produzida

por iluminação ultravioleta em cristais dopados com (CN)~

e (OH) seguido de recozimento térmico. Este recozimento

apresenta alguns estágios de formação térmica dessa molécula.

Um espectro semelhante ao observado em KC1 foi

observado em cristais de KCN irradiado com raios X (figura

V.2) a 200°K. Os dados de RPE observados estão apresenta-

dos na tabela V.2, junto com os de KC1 para comparação.
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Figura V.2 - Espectro de RPE
do Ion molecular de HCíf em KCN. T = 200 K >
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TABELA V.2

onde

KC1

KCN

g

2.0022

2.0036

6.5

6.9

AH 1
137.5

136.7

- interação hiperfina isotrópica com o nitro-

gênio em Gauss

- interação hiperfina isotrópica com o hidro-

gênio em Gauss.

Apôs a transição de fase cübica->ortorrômbica, o

espectro de RPE tornou-se anisotrópico. Uma análise com-

pleta do espectro dessa molécula foi obtida por J.P.vonder

Weid7 em cristais de KCN dopados com OH~ expostos a luz

ultravioleta. Devido a semelhança do Ion molecular HCN~

com o radical CN , muitas conclusões obtidas por J.P. von

der Weid para aquele Ion molecular puderam ser extendida a

esse radical, permitindo compreender muitos fenômenos liga

dos a transição cübica-*ortorrômbica a 167°K e a formação do

estado antiferroeletrico a 83°K.

Cabe observar que a molécula de HCN~ formada em

KCN dopado com OH pode ser obtida a 63°K com luz ultravio

leta sem necessidade de recozimento térmico, provavelmente

porque o hidrogênio obtido por dissociação da hidroxila rea

ge imediatamente com um ion CN vizinho.
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CAPÍTULO VI

CENTROS DE COR NÃO IDENTIFICADOS

VI.1 - Um outro Centro Aniônico

No capítulo III, dois espectros compostos de li-

nhas resolvidas foi apresentado, conforme mostrado na figu

ra III.1. Como se viu, foi possível correlacionar defini-

tivamente o centro F ao espectro cova maior interação hiper

fina. Na presente seção trataremos do espectro com menor

interação hiperfina.

Muito embora não se tenha ainda conseguido pro-

por um modelo definitivo para esse centro, existem algumas

informações que nos permitem propor alguns modelos proviso

rios.

Esse espectro atê agcra só pode ser observado em

cristais irradiados com raios X. Como o tempo de vida mé-

dia desse centro é de aproximadamente 1 semana, enquanto -

que o do centro F gerado nas mesmas condições é de apenas

dois dias, esse espectro pode ser observado independente -

mente. Vide figura VI.1.

As características de RPE desse centro são:

1) Fator g isotrôpico (g = 2,0020 ± 0,0002)

2) Estrutura hiperfina com os primeiros vizinhos

de potássio resolvida, semelhante a encontra-

da no centro F (a = 1,07 ± 0,03 Gauss)

Desse fato podemos concluir definitivamente que

o centro em questão ocupa posição aniônica.

A tabela m.l apresenta os parâmetros de RPE desse

centro, inclusive valores limites para a interação hiperfi

na dipolar com os íons de potássio primeiros vizinhos e

interação hiperfina dipolar isotrópica com os segundos vi-

zinhos, analogamente ao que foi obtido para o centro F.



Figura VI.1 - Espectro de RPE de um centro de cor aniõnico, tentativamente atribuído

a um íon substitucional de C~. T = 300 K.
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Algumas características desse espectro fornecem

informações relevantes para a construção de um modelo:

1) A interação hiperfina desse centro sendo seis vezes me-

nor com os primeiros vizinhos que a do centro F sugere

as seguintes alternativas para o modelo provisório:

Ia) Uma função de onda mais compacta, compatível com a

presença no sítio aniônico de um átomo neutro, íon

negativo ou complexo molecular neutro ou negativo .

Convém observar que a função de onda não é tão com-

pacta quanto a do centro U 3 (Capítulo V) pois esta

não apresenta estrutura hiperfina com os potássios

primeiros vizinhos.

lb) üm mecanismo de relaxação da posição dos íons vizi-

nhos de potássio que os afaste da posição normal da

rede, diminuindo a interação hiperfina com um possí_

vel centro F modificado, quando comparado com o cen-

tro F normal da rede. Neste caso esse mecanismo de

relaxação poderia, por exemplo, estar associado a u-

ma redução dos graus de liberdade dos radicais de

CN segundos vizinhos.

2) As linhas de RPE obtidas são extremamente estreitas (1G)

e com o fator g isotrópico, o que torna pouco provável

que sejam constituídas da superposição de mais de um ti

po de absorção eletrônica. Dessa maneira pode-se colo-

car como improvável as seguintes hipóteses:

2a) O spin eletrônico associado S se desdobra em um cam

po cúbico em mais de uma linha de RPE (S > 3/2).

2b) O estado fundamental desse centro é orbitalmente de

generado. Nesse caso, a degenerescência é levanta-

da por uma redução da simetria local e o fator g é

anisotrópico {efeito Jan-Teller, para referência ve

ja por exemplo 40 e 41). Entretanto, o fator g me-

dido pode ser anisotrópico se o centro se reorienta

rapidamente entre diversas posições inequivalentes

(efeito Jan-Teller dinâmico1*1 ).
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2c) O núcleo ou núcleos envolvidos possuem momentos magnéticos não

nulos.

3) A intensidade das linhas de RPE (medidas coro produto da largura ve

zes altura da linha) chegou a ser três vezes menor que a do centro

F, e foi obtida em cristais de duas procedências. Este fato torna

improvável estarem envolvidas impurezas pouco freqüentes on KCN.

Entre os átomos normais da rede, apenas o carbono não pos-

sue momento nuclear, e entre as impurezas freqüentes em cristais de

KCN (Cl, Na e o)2t>'28 apenas o oxigênio não possue momento nuclear.

O oxigênio aparece freqüentemente nestes cristais na forma OCN .2iv28

Entretanto, a análise de KPE de cristais de KCN refinados por zona

/ (extremamente pobres em OCN ) submetidos aos raios X apresentam es-

te mesmo centro em igual intensidade que a obtida nos cristais co-

muns. Dessa maneira, as hipóteses de centros de oxigênio puro já

conhecidos como 0~( 3 2/ 3 3), O~(30) ou 0 ('2) ficara excluídas, bem

como hipóteses de íons moleculares da forma CO .

4) O centro não pode ser obtido por exposição de cristais dopados com

hidroxilas ao espectro de ultravioleta que formou os centros F.

As hipóteses acima nos permitem analisar dois modelos mono

atômicos: um íon C ou um átomo C em posição aniônica. A obtenção de

centros N 2 em KCN (vide capítulo F\7) implica na dissociação do radical

(CN) e conseqüente liberação de átomos ou Ions de carbono. Essa disso

ciação não pode ser obtida por exposições do ultravioleta, o que justi

fica o insucesso de obtenção desse centro em cristais de KCN:KOH com

essas exposições.

1) íon C - O termo espectroscópico do estaio fundamental desse lon é

semelhante ao do nitrogênio: '•Sa, . Assim sendo, ficam satisfeitas

as condições discutidas nas hipóteses 2a e 2b.

2) Átomos C° - O termo espectroscópico do estado fundamental i 3P 0.

Dessa forma está satisfeita a condição discutida na hipótese 2a. En

tretanto, uma degenerescência orbital {hipótese 2b) só pode ser com

preendida no espectro de RPE através de um efeito Jan-Teller dinâmi.

co. Neste caso as posições de mínimo de energia nao estariam no

ponto da rede e o átomo saltaria entre essas posições.

Na tentativa de testar os modelos propostos, duas experiên

cias foram realizadas.
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1) Procura do isõtopo Ç 1 3

0 núcleo de carbono possue um isótopo 1% abun

dante (C13) com spin nuclear 1/2. As linhas de RPE espera

das para esse isótopo são constituídas de dois conjuntos :L

dênticos ao apresentado na figura III.4, porém separados

pela interação hiperfina com o núcleo de C 1 3. O valor des-

sa interação hiperfina depende da polarização de spins de

camadas internas do carbono. Cada conjunto de linhas terá.

uma intensidade 200 vezes menor que a do isõtopo C 1 2.

A melhor relação sinal ruído obtida em espectros

de RPE desse centro foi da ordem de 100. Para tentar detec

tar o sinal correspondente ao isõtopo C 3 3, é necessário uma

relação sinal ruído pelo menos oito vezes maior. Dessa for

ma, pelo menos as três linhas centrais do iaultipleto podem

ser distinguidas do ruído. Para aumentar essa relação si-

nal ruído, o sinal de ressonância obtido foi memorizado em

um computador e somado continuamente com espectros sucessj.

vos. Essa técnica explicada mais detalhadamente no apendi_

ce B permitiu que se obtivesse uma relação sinal ruído da

ordern de 800. Uma região de 1200 Gauss a esquerda do es-

pectro atribuído ao C1 2 foi analisadci e nenhuma linha de

RPE foi encontrada.

O resultado negativo não permite entretanto aban

donar os modelos, por duas razões:

a) A interação hiperfina com o núcleo de carbono

pode ser pequena, e os dois conjuntos gerados

pelo C 1 3 podem estar superpostos com as li-

nhas de C 1 2, 200 vezes'mais intensa, portanto

não podendo ser detectada por esta técnica.

b) As linhas de RPE do presente centro são fácil

mente saturâveis. Dessa forma, se as linhas

relacionadas ao C13 possuirem um tempo de re-

• laxação superior as relacionadas ao C12, po-

dem não ser detectáveis com a relação sinal

ruído observada. Pato análogo foi observado

ao analisar-se a molécula de HC13N~ em cris -

tais de KC1.1*3
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2) Pressão Uniaxial

Se a simetria cúbica do sitio aniônico for redu-

zida suficientemente por urn termo axial, é possível sepa-

rar-se as três transições de spin eletrônico associadas ao

S = 3/2 do c". 0 modelo C°, ao contrário/ não nos leva a es

perar variações no espectro de RPE. Aplicou-se pressão uni

axial (80 kg/cm2) ao longo de uma direção [100] em um pla-

no (100) de um cristal de KCN recém irradiado com raios X

(55 KV, 18 mA, 2 horas). Nenhuma modificação das linhas de

RPE foi observada nem no espectro do centro em questão, nem

do centro F. Infelizmente nenhuma conclusão definitiva po-

de ser obtida, pois a pressão de 80 kg/cm2 aplicada pode

ser insuficiente para que se detecte alguma modificação no

espectro.

Em regumo, três são os modelos para o centro em

questão:

I - Ions C em sítio aniônico

II - Ãtomos C° saltando entre posições inequiva-

lentes vizinhas do sítio aniônico.

HC - Centro P modificado.

Apenas a tentativa de obtenção do presente cen-

tro em .cristais dopados com C 1 3 e uma análise de centros se

melhantes em outros cianetos ou em cristais mistos como por

exemplo KCN:KC1 poderão decidir quanto ao modelo definiti-

vo do centro em questão.

VI.2 - Um Centro Extrínseco

Um centro de cor extrínseco caracterizado por um

espectro de RPE constituído de um dubleto isotrópico coirs

separação de 14 Gauss e fator g = 1.9901+ 0.0002 foi obser

vado em diversas amostras retiradas de um mesmo bloco de

KCN nominalmente puro, irradiado com raios X {55 KV; 18 mA)
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em temperatura ambiente por períodos da ordem de 1 a 9 mi-

nutos. A figura VI.2 apresenta esse espectro observado em

uma amostra irradiada por apenas 1 minuto.

Paralelamente ao surgimento do dubleto citado ,

uma banda de absorção ótica centrada em 405 nm e com 0.4eV

de largura foi observada (figura VI.3). Essa mesma ban-

da está presente no espectro de absorção ótica do centro F

apresentado por Panepucci. várias outras bandas de ab-

sorção ótica menos intensas foram observadas na região do

ultravioleta, centradas nos seguintes comprimentos de onda:

336 nm, 321 nm, 310 nra, 301 nm e 287 nm.

Com o emprego de luz monocromática de 405 nm foi

possível reduzir continuamente o dubleto observado por .RPE.

Dessa forma, a banda de absorção ótica observada era 405 nm

e o citado espectro de RPE ficam correlacionados a um ines-

mo centro de cor.

Nos cristais em que esse centro foi observado ,

a formação do centro F é inibida até que este centro come-

ce a saturar seu crescimento com a dose de raios X. £sse

fato sugere que esse centro se forme com a captura de um

elétron. A figura VI.3 apresentada, por exemplo, não mos-

tra ainda a banda de absorção ótica do centro F.

Impurezas que formam centros que competem cosa a

formação de centros F devem ser freqüente em cristais de

KCN, pois Root1*1* comentou que apenas cristais muito puros

poderiam formar centros F.

Uma característica importante desses centros es-

tá ligada a drástica modificação do espectro de RPE desse

centro na transição de fase cristalina cübica-»ortorrôríib_i

ca. Na figura VI.4 são apresentados os espectros de

RPE observados com o campo magnético paralelo respectiva -

mente às direções [110], [111] e [1001 a 135°K da mesma

amostra utilizada para se obter o espectro apresentado na

figura VI.2. As condições experimentais da amostra são

as mesmas relatadas no capitulo 3 com as quais se espera

ter obtido o espectro de RPE do centro F resolvido a 77°K:

a amostra estava presa sob tensão em um apoio de bronze fqs
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Figura vi.2 - KM a temperatura ambiente de um

centro extrínseco em KCN.
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Figura VI.3 - Espectro de absorção ótica de um centro extrínseco em KCN. T = 300 K.
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Ho//[110]

Ho//[100]

Figura VI. 4 - Espectro de RPE de vim centro extrínseco

KCN. T = 135 K.
em
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foroso.

A estabilidade térmica desse centro ã temperatu-

ra ambiente ê maior que a dos centros F obtidos por irra -

diação, podendo ser observado nós cristais fortemente irr<a

diados após a morte térmica do centro F.

Esse mesmo defeito pode ser observado tanto pelo

espectro de RPE como de absorção ótica em cristais mistos

de KCN:KC1 (70% KCN e 30% KCl na fusão). 0 espectro de

RPE foi analisado com elevada potência de micro-onda para

que os demais sinais de RPE facilmente saturávèis não per-

turbassem o espectro, que está apresentado na figura VI.5.

A figura VI.6 apresenta o espectro de absorção ótica aon-

de pode-se observar a banda ligada a esse centro, em405nm,

além das bandas de absorção dos centros F e M.

Ainda que nenhum modelo tenha até o momento per-

mitido analisar esse centro, a drástica transformação de

seu espectro de RPE o torna de grande interesse.



Figura VI.5 - Espectro de KPE de um centro extrínseco em cristal misto de KCN:KC1
(70:30). T - 300 K.
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CAPÍTULO VIE

CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES

Os resultados mais importantes a que chegamos

no presente trabalho podem ser assim resumidas:

1) O centro F em cristais de KCN foi definitivamente iden

tificado e sua banda de absorção ótica satisfaz a lei

de Ivey para os cristais da forma do NaCl.

2) Os centros F em KCN, da mesma forma que no KC1 , a-

gregam-se termicamente apenas a temperaturas superio-

res a 200°K.

3) A molécula de K 2 pode ser formada intrinsecamente em

KCN. Seus parâmetros de RPE mostraram que essa molecu

ia possui simetria ortorrômbica. Essa característica

permitiu que pela variação angular das linhas de RPE

fossem identificados 6 domínios ortorrômbicos, forma-

dos todos por uma direção <100> e duas <100> da fase

cúbica perpendiculares entre si.

4) Foi identificada a existência de um outro centro aniô-

nico além do centro F e do centro N ?. Os modelos pro-

visórios que sugerimos são de um Ion C ou um

átomo C.

5) A molécula de HCN foi produzida em KCN. Sua identifi-

cação foi possível através da semelhança de seu espec-

tro de RPE e dos parâmetros envolvidos comparados aos

produzidos por esse íon molecular em alguns halogene-

tos alcalinos. A analise e interpretação do espectro

de SPE dessa molécula foi realizada em,outra tese de

doutoramento , que se constituiu em importante contri

buição para a compreensão da transição que ocorre a

83°K em KCN. .,

6) A análise da absorção ótica dos íons moleculares de

HCN em KC1 mostra um espectro resolvido. Essa resolu



76

ção foi atribuída a energia associada ao modo vibracio

nal do estado excitado. Vide apêndice A.

7) A exposição de cristais nominalmente puros aos raios X

a 77°K gerou a formação de dois centros paramagnêticos

com interação hiperfina de aproximadamente 500 Gauss,

o que fortemente sugere centros de hidrogênio. Os dois

centros foram provisoriamente identificados com U 2 e

Ü3, segundo a nomenclatura usual para os halogenetos ai

calinos.

8) Outro centro de cor analisado no capitulo VI apresenta

como característica uma resolução do espectro de RPE

observada após a transição de fase cübica-*-ortorrômbica.

9) Outros centros de cor foram detetados por RPE, porém

não identificados. Alguns deles foram observados ape-

nas em temperaturas inferiores a 120°K em cristais ir-

radiados com raios X. Seu espectro está apresentado

na figura VII.1 na direção [110] cúbica.

Acreditamos que nosso trabalho aponta a necessi-

dade de outros trabalhos como continuação natural dessa li

nha de pesquisa. Naturalmente que um passo importante con

siste em tentar identificar todos os centros de cor que

possam ser obtidos nesses novos cristais. Uma análise dos

parâmetros de RPE (como tensores hiperfinos e "g shifts" )

e comprimentos de onda associados a bandas de absorção ou

emissão ótica trarão informações quanto às novas caracte-

rísticas desses centros, muitas vezes conhecidos nos halo-

genetos alcalinos. Essa análise permitira um estudo compa

rado que poderá trazer informações quanto ao comportamento

desses novos cristais.

Além dessas, algumas experiências mais próximas

ao nosso trabalho deverão em seguida ser realizadas. A se

guir relacionamos algumas:

1) Uma análise do processo de relaxação da posição dos

primeiros vizinhos do centro F pode ser obtida com a
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técnica de ENDOR. Alem disso, essa técnica poderá for

necer informações sobre a função de onda do centro F

nas fases cúbica e ortorrômbica.

2) Além da banda F, a banda de absorção do centro M {agre-

gado de 2 centros F) foi observada. Nos halogene -

tos alcalinos, os agregados do centro F podem ser pro-

duzidos por meio de radiação monocromática na banda

F. Um estudo semelhante buscando os demais agregados

do centro F em KCN pode ser desenvolvido. Neste aspe£

to, o estudo do centro F,., ainda não identificado no

KCN, eventualmente pode ser desenvolvido como o do pro

tõtipo do centro agregado do centro F. Um estudo do

mecanismo de agregação desse centro, que nos halogene-

tos alcalinos envolve os centros a e F (também nao

identificados no KCN), podem apontar semelhanças ou

diferenças entre o KCN e os halogenetos alcalinos.

3) A análise do espectro de RPE da molécula de HCN su

gere que o radical (CN) passa parte do tempo na posi-

ção [100] ortorrômbica, porém salta para as posições

<111> ortorrômbicas.7 Como o tempo em que a molécula

despende na posição [100] depende da temperatura, ê

possível que o parâmetro da rede não seja constante na

rede ortorrômbica. Essa dependência poderia ser dete-

tada por exemplo na interação hiperfina do centro de

cor com os primeiros vizinhos. O ENDOR do centro F,

ou do defeito associado ao dubleto comentado anterior -

mente pode eventualmente ser capaz de determinar se

realmente existe essa variação no parâmetro da rede.

4) O centro R (agregado de três centros F) só pode ser

analisado por RPE nos halogenetos alcalinos sob forte

pressão uniaxial , provavelmente desnecessária na re-

de ortorrômbica do KCN.

5) A confirmação dos modelos propostos para o se-
gundo centro aniônico poderá ser obtida com o uso de
cristais enriquecidos com C 1 3. Esse modelo, uma vez
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confirmado, poderá levar a identificação de centro se-

melhante nos demais cianetos e em cristais mistos de

halogenetos alcalinos e cianetos.

6) A análise de RPE do centro N^ poderá ser extendida a

banda Q, o que permitirá uma medida mais precisa do ân

guio que o plano YZ (ver capítulo IV) faz com o plano

(100) cúbico.

7) A reorientação das moléculas de NJ nos sítios aniôni-

cos dos halogenetos alcalinos e em KCN ainda não está

compreendida. Uma análise detalhada do espectro em

diversas temperaturas poderá trazer informações quanto

ao mecanismo de reorientação.

8) A molécula livre de NO, isoeletrônica do N2 tem uma ban
~ - 35

da de absorção ótica em 225 nm. Entretanto, nenhuma

banda de absorção ótica foi até o presente momento cor

relacionada ao centro N2 . Uma experiência de destrujL

ção ótica com luz monocromática de diversos comprimen-

tos de onda monitorada pela intensidade do espectro de

RPE poderá fornecer indicação daquelas bandas de absor;

ção desse centro.

9) Uma análise das bandas de absorção ótica da molêcula-

DCN obtida em cristais de KC1 dopados com deutério po

dera demonstrar definitivamente se o modo vibracional

do estado excitado está ligado ao hidrogênio ou ao mo-

do de estiramento do (CN) .

10) A análise de RPE de centros de deutério em cristais de

KCN dopados poderá trazer a identificação definitiva

dos centros tentativamente apresentados como U2 e U3

em nosso trabalho.

11) O (CN) retirado da rede na formação do centro F, caso

não se dissocie ou forme complexos moleculares, estará

em posição intersticial em temperarura ambiente. Esse

centro foi pesquisado sem sucesso em cristais de KC1

dopados com KCN.15 No KCN puro, esse centro poderá rs



80

tar correlacionado com o centro H.

12) A possibilidade de formar monocristais de KCN na fase

cristalina ortorrômbica aplicando pequena pressão uni-

axial ao cristal, conforme comunicação pessoal de Mil-

ton de Souza, permite formar uma amostra transparente.

Com esse procedimento, bandas de absorção ótica pode-

rão ser analisadas na fase ortorrômbica sem a superpo-

sição do forte espalhamento gerado pela existência dos

domínios.

13} Finalmente, todo o estudo proposto nos itens anterio-

res deve ser desenvolvido nos demais cristais da forma

M {XY)~, especialmente nos cianetos.

Ao término do presente trabalho, podemos con-

cluir antes de mais nada da importância do estudo dos cen-

tros de cor nos cristais de cianetos alcalinos não apenas

pelo interesse intrínseco do tema como também pela contri-

buição que este estudo pode trazer ao conhecimento do com-

portamento daqueles cristais.

O nosso trabalho procurou ser apenas um exemplo

desse tipo de estudo em KCN, que como foi visto é, junta-

mente com NaCN, o cristal da classe M (XY) mais extensiva-

mente estudado. Ainda no KCN, nosso trabalho em centros de

cor está muito longe da ser completo, e pretendeu tentar

responder às três questões formuladas na introdução. Como

pretendemos ter demonstrado, existem centros de cor nos ha

logenetos alcalinos identificáveis em KCN, existem centros

de cor intrínsecos nestes cristais que podem ser apenas ob-

servados como impurezas nos halogenetos alcalinos, e fi-

nalmente, o estudo de centros de cor pode trazer informa-

ções quanto ao comportamento desses cristais, estruturalmen

te mais complexos que os halogenetos alcalinos.
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APÊNDICE A

o ION MOLECULAR DE HCN" EM KCI

A molécula de HCN~, como jã foi comentado no ca-

pitulo VI, foi identificada através de seu espectro de RPE

na matriz de KCI.

Na temperatura do nitrogênio líquido essa molêcu

Ia apresenta um espectro isotrôpico, resultado da mediados

parâmetros de RPE (fator g e interações hiperfina) devido ã

rápida reorientação da molécula.

A 30°K o espectro de RPE observado apresenta si-

metria com relação ao eixo [11.1]. Esse fato foi interpre-

tado como se essa molécula tivesse seu eixo CN reorientado

entre os eixos <11O> inequivalentes deixando o átomo de hi

drogênio aproximadamente no mesmo lugar.

A 4°K, finalmente, a molécula congela o seu movi.

mento com o eixo CN paralelo a uma direção [1103.

Uma análise dessa molécula em KCN feita por von

der Weid7 mostra um comportamento análogo dessa molécula.

A 170°K, o espectro observado na rede cúbica é isotrópico.

Apôs a transição de fase cristalina cübica-s-ortorrômbica ,

o espectro apresenta uma simetria com relação aos eixos

<111> cúbicos. Esse espectro foi analisado a 120°K mostran

do que o eixo CN da molécula salta continuamente entre uma

direção [100] e duas <111> ortorrômbicas. Finalmente, a

63°K o espectro é o de uma molécula com seu eixo CN orien-

tado ao longo da direção [100] ortorrômbica (esse fato ê

em grande parte devido â orientação do eixo CN com o campo

elétrico).

No presente trabalho apresentamos o espectro de

absorção ótica da molécula de HCN~. Esse espectro ê cons-

tituído de uma seqüência de bandas de absorção ótica no

ultravioleta próximo, espaçadas de 0,16 ± 0,1 eV.

Seus picos de absorção foram observados nos seguintes valo
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res de energia: 4.20 eV; 4.37 eV; 4.53 eV; 4.68 eV; 4.85eV;

5.00 eV; 5.16 eV e 5.29 eV (vide figura A.l). Observou-se

também que a iluminação com luz visível destruiu o espec-

tro acima e o de RPE. Pela eficiência de destruição do es»

pectro de RPE por luz monocromática foi possível definir

uma banda de absorção ótica centrada em 600 nm (veja figu-

ra A.2). Essa banda não foi observada por espectrofotome-

tria, provavelmente por ter associada uma pequena força de

oscilador.

A correlação entre o espectro ótico e o de RPE

dessa molécula foi definida pelos seguintes fatos:

1) Ambos os espectros são observados apôs ilumi-

nação üV em cristais de KC1 dopados com 0.2%

de CN~ e 0.2% de OH~, após recozimento pulsa-

do.

2) Ambos os espectros apresentara pelo menos dois

estágios de formação térmica: um em torno de

93°K e outro em torno de 98°K. Após a satura

ção do crescimento dos espectros a temperatu-

ra de 93°K o recozimento a temperatura de

98°K novamente inicia a formação de mais mo-

léculas»

3) Ambos os espectros crescem com o contínuo de-

créscimo da banda ü 2. Esse fato corrobora a

afirmação de Adrian43 de que esses centros são

obtidos a partir da mobilização do hidrogênio

intersticial.

4) Ambos os espectros são destruídos por exposi-

ção a luz monocromática de 640 nm ou por luz

ultravioleta, sempre reconstituindo a banda

Ü2.

5) A temperatura de destruição térmica de ambos

os espectros ê de 240°K.

Como já foi comentado, as bandas de absorção õti

ca observadas a 77°K no ultravioleta próximo (figura A.l)

estão todas espaçadas de 0.16 eV. Esse espaçamento ê atri
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buldo a uma excitação de um modo vibracionai do estado ele_

trônico excitado. Os estados vibracionais excitados asso-

ciados ao estado eletrônico fundamental não podem estar su

ficientemente populados a 77°K para justificar o espectro

de absorção ótica observado.

A figura A.3 apresenta um modelo para a transi -

ção eletrônica associada âs bandas de absorção ótica no

ultravioleta próximo. Na figura está representada uma co-

ordenada generalizada associada a vibração (TI) , e os oito

primeiros níveis vibrônicos associados ao estado excitado.

Nestas transições admitiu-se o principio de Pranck-Condon

(veja por exemplo referência 14). Segundo esse princípio,

a transição eletrônica se processa sem que os núcleos mu

dem de posição durante a transição ótica. Dessa í^rma, o

estado eletrônico final encontra os núcleos fora das posi-

ções de mínimo de energia, e modos vibracionais caracteríjs

ticos deste estado eletrônico são excitados.

Neste ponto, uma análise teórica sucinta dos or-

bitais moleculares envolvidos na transição será útil para

a compreensão desses modos vibracionais. Walsh1*5 analisou

os orbitais moleculares de vácuos tipos de moléculas, en-

tre elas as da forma HAB, ou seja, moléculas formadas de

um átomo de hidrogênio e dois átomos eletronegativos. Nes-

se trabalho, Walsh compos orbitais moleculares a partir de

combinações lineares de orbitais 2s e 2p dos átomos H, A e

B e os ordenou energeticamente. Algumas moléculas HAB são

lineares, e outras não. Esse fato se deve a que alguns or

bitais moleculares variem sua energia de ligação com o ân-

gulo ̂  HÃ,ÃB« O valor de equilíbrio desse ângulo é aquele

que aumenta a energia de ligação associada ao conjunto de

orbitais moleculares que compõem a molécula. Dessa forma,

aqueles orbitais foram analisados para ângulos z,.. HÃ,ÃB de

90 e 180 e as energias desses orbitais apresentadas para

todos os ângulos intermediários. No presente trabalho, re

produzimos aquela análise e a dependência da energia com o

ângulo. Na figura A.4 apresentamos uma reprodução da figu

ra 1 da referência ' , para os orbitais necessários pa-
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Figura A.4 - Níveis de energia de orbitais moleculares das

moléculas da forma HAB.
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ra compor a molécula HCN . Esta molécula possue 11 elé-

trons de Valencia (1 elétron lá no átomo de hidrogênio, 4

elétrons 2s e 2p no carbono, 5 elétrons 2s e 2p no nitrogê

nio e o elétron desemparelhado).

a) Orbitais das moléculas lineares: (^HA\ÃB = 180°)

1) Um orbital s centrado em B que é admitido ,

não participa da energia de ligação.

2) Um orbital o composto de uma função Is do hi-

drogênio e um orbital sp híbrido de A.

3) Um orbital a composto de um orbital sp híbri-

do de A e uma função-p de B.

4 e 5) .Um.orbital ir composto de combinação., li-

near em fase de orbitais p de A e B. Esse orbital molecu-

lar é duplamente degenerado.

6 e 7) Um orbital ir antiligante composto da com

binação linear fora de fase de orbitais p de A e B. Em or

bital molecular também ê duplamente degenerado.

b) Orbitais das moléculas com ângulo de 90°

1) Um orbital s em B.

2) Um orbital composto de uma função ls de. H e

uma função p de A.

3) Um orbital o composto de uma combinação li-

near em fase de funções p de A e B.

4) Um orbital tr composto de uma combinação li-

near em fase de funções p de A e B perpendiculares ao pla-

no HAB. Esse orbital não depende do ângulo <$_HÃ,ÃB . Sua

energia de ligação portanto, não depende daquele ângulo

molecular. Esse orbital tende ao orbital u ligante das mo

léculas lineares.

5) Um orbital composto de uma função p em B per-

perdicular ao eixo ABf porém no plano HAB. Esse orbital -

tende na molécula linear ao orbital ir ligante degenerado.

6) Um orbital s em A. Esse orbital tende ao TT

antiligante nas moléculas lineares, e contêm o elétron de-
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semparelhado na molécula de HCN .

7) Um orbital composto da combinação linear fora

de fase de funções p de A e B perpendiculares ao plano HAB.

Da mesma forma que o orbital 4, esse orbital não depende do

ângulo HA,AB. Sua energia de ligação, portanto, não depen

de também daquele ângulo molecular.

Na figura A.4 estão apresentadas as duas transi-

ções eletrônicas menos energéticas para a molécula HCO (i-

soeletrônica de HCN~) propostas por Walsh.

D Transição 1: Nessa transição o elétron desem-

parelhado abandona um estado cuja energia diminui para ân-

gulos moleculares próximos de 90°, e passa para um estado

cuja energia não depende do ângulo. Dessa forma, espera -

se um aumento no ângulo molecular com a transição. Como o

estado final ê um orbital antiligante dos átomos C e N, e

o estado fundamental um orbital intermediário entre uma fun

ção pura do carbono e um estado antiligante, Walsh admite

que essa transição produz um aumento na distância C-N.

2) Transição 2; Nessa transição o elétron abando

na um orbital pouco dependente do ângulo molecular e tran-

siciona para um estado cuja energia diminui com o ângulo

molecular. Dessa forma é esperado uma redução daquele ân-

gulo. Como a transição ê de um estado orbital ligante pa-

ra um antiligante, Walsh espera um particular aumento da

distância C-N.

A figura A-4 sugere que a transição 1 seja mais

energética, portanto, correspondendo às absorções óticas

observadas no ultravioleta. Entretanto esse resultado não

é definitivo.

As bandas de absorção ótica apresentadas na figu

ra A.3 apresentam uma diferença de intensidade caracteriza

da pela forma da função de onda do estado fundamental ele-

trônico. A intensidade da transição menos energética(4.20eV)

observada, mostra que seria detetãvel uma banda menos in-

tensa e menos energética, caso existisse. Assim sendo ,
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concluimos que a banda de absorção menos energética corres

ponde a transição entre os estados de mínimo de energia dos

estados eletrônicos fundamental e excitado.

Murphyh^ analisando espectros observados por

Vaidya1*7 , atribuiu ao modo de estiramento da ligação C-O,

no estado excitado, uraa energia de 1229 cm"3 (0.15 eV). Ad

mitindo-se que o modo de estiramento da ligação C-N dova

ser mais energética que a ligação C-0 devido a menor massa

do nitrogênio, essa coincidência de valores e surpreenden-

te. Entretanto, apenas uma análise com amostras deutera -

das poderá determinar definitivamente a participação do hi

drogênio na vibração. Nesse caso, o modo vibracional en -

volvera o ângulo ,x_ HÃ,ÃB

Finalmente, é interessante observar que a tempe-

ratura de formação dessa molécula é consideravelmente infe_

rior ã da destruição do centro U? (110°K), formando molêcu

Ias de H2. Esse fato mostra que a reatividade dos Ions

CN com os átomos de hidrogênio é maior que entre dois ãto

mos de hidrogênio. Além disso, a existência de mais de um

estágio de formação (a 93°K e 98°K) sugere que distâncias

maiores entre o átomo de hidrogênio e o radical CN estão

envolvidas em temperaturas mais altas de.recozimento.
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APÊNDICE B

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

A grande maioria dos experimentos apresentados no

presente trabalho envolveram a técnica de RPE. Esses expe

rimentos foram realizados com auxílio de um equipamento co

mercial Varian V-line, que opera na banda X (10 GHz)• As

cavidades de micro-onda empregadas foram do tipo cilíndri-

co rotativo modelo V-4533 e retangular V-4531 dotada de

janela de acesso ótico.

As medidas dos parâmetros de g foram obtidas com

o uso de dois marcadores de g:

(Ref. 48)1) Cr + + em MgO

2) DPPH

g = 1.9797

g = 2.0036 (Ref. 49)

A freqüência da micro-onda foi sempre monitorada

com o uso de um contador Hewlett-Packard modelo HP-5245M e

quipado com "plug-in" 5257 A.

Os experimentos de absorção õtica foram realiza-

dos em um espeetrofotômetro marca Beckman modelo DK-2A.

As irradiações com raios X foram realizadas em

um equipamento Philips, utilizando-se para irradiações em

temperatura ambiente um tubo de cobre modelo PW 2161/10 e

para irradiação a temperaturas mais baixa um tubo de tungss

tênio modelo PW 2184/00.

As irradiações com luz ultravioleta foram reali-

zadas com uma lâmpada de alta pressão de vapor de mercúrio

de 125 watts, marca Philips modelo HPL-N.

Todas as medidas de absorção ótica e de RPE fo-

ram realizadas em um criostato com diversas terminações in

tercambiáveis no vácuo50: a) terminação de quartzo com fa-

ces paralelas para medidas óticas ou irradiações luminosas;

b) terminação de quartzo cilíndrico para medidas de RPE;

c) terminação de alumínio com 1 mm de espessura para as ex
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posições aos raios X (Vide figura B.l). Esses recursos per

mitiram que as exposições aos raios X e as medidas de absor

ção ótica e RPE fossem realizadas sem que a temperatura da

amostra se alterasse, condição necessária por exemplo, pa-

ra a correlação definitiva entre a banda de absorção ótica

e o espectro de RPE do centro F (vice capítulo III).

O uso de uma terminação de alumínio durante as ex

posições aos raios X ê freqüente pois impede que os fotons

menos energéticos, portanto com menor profundidade de pene

tração venham a colorir as amostras inomogeneamente.

A tentativa de encontrar o espectro de RPE liga-

do ao núcleo de C 1 3 (capítulo III) exigiu que se melhoras^

se a relação sinal-ruído obtida diretamente do equipamento

por um fator 8. A técnica de promediar sinais por meio

de soma de espectros semelhantes baseia-se na suposição de

que o ruído sendo aleatório cresce com /N (N é o número de

espectros somados, ou seja o número de "passagens" pelas

condições de ressonância RPE no nosso caso), enquanto que

o sinal cresce linearmente com o número de passagens. As-

sim o aumento real ãa relação sinal-ruido após N passagens

é T/Ê. Para que esse fator alcançasse 3, seria necessário um

número mínimo de 64 passagens. No presente trabalho foram

empregadas 75 passagens. Para que se obtivesse a soma de

espectros, empregou-se um minicomputador marca Digital, mo

delo PDP-11 e um programa de "signal average" fornecido por

aquela empresa. A interligação entre o computador e o es-

pectrômetro de RPE foi conseguida por meio de uma interfa-

ce construída em nosso laboratório e um gerador de pulsos

que fornecia os "disparos" definidores de nova passagem ao

término de cada varredura do campo magnético. 0 erro des-

se disparo foi inferior a 1/20 de Gauss. Após as 75 varre

duras foi possível observar a penúltima linha do conjunto

de 19 do centro aniônico, cuja intensidade teórica ê 100

vezes menor que a da linha central mais intensa.

As medidas da banda de absorção ótica de menor

intensidade da molécula de HCN~ (apêndice A) em KCl foi rea

lizada iluminando-se a amostra na cavidade de micro-onda re
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AMOSTRA

I. .Jr ; -1 ,i BARRA
O y ; - i J BX1ÍMSORA

TERMINAÇÃO DB RPE

Figura B.I - Câmara de troca e criostato.
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tangular através do acesso ótico com luz monocromática e

monitorando-se o sinal de RPE apôs 10 minutos de ilumina-

ção. Como a absorção ótica analisada leva ao rompimento da

molécula, a intensidade da banda de absorção pode ser medi

da pela percentagem de centros destruídos por pulsos de

luz monocromática. Na presente experiência, a monocroma -

ção foi obtida com o uso de um conjunto de filtros de in-

terferência marca Oriel catálogo número G-572-11.
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