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RESUMO

Wooto—tEabaífee^foJrregtaiÃaáai' a ressonância para-

magnética eletrônica (RPE) em correlação com o espectro de

absorção ótica de ions de Urânio em matrizes de CdF2. Os

espectros de RPE e de absorção ótica obtidos experimental-

mente, e a__comparação com resultados conhecidos nas matri-

zes isomorfas de CaF2, SrF2 e. BaF2 permitiáSria* identifica -

ção de dois centros paramagneticos associados aos íons de

Urânio. Estes são o íon U(2+) em simetria cúbica, tendo

como estado fundamental o triplete r5 , e o íon U(3+) em

simetria cúbica com o dublete r6 sendo o estado fundamen -

tal.
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ABSTRACT

•fn—the prgggnt.-work H:he electron paramagnetic

resonance (EPR) has been studied in conection with the

optical absortion spectra of Uranium ions diluted in CdF2

single crystals. Analyses of the EPR and optical absorp-

tion spectra obtained experimentally, and a comparison with

known results in the isomorfic CaF2, SrF2 and BaF2/ allow-

ed the identification of two paramagnetic centers associ-

ated with uranium ions. These are the U(2+) ion in cubic

symmetry having the triplet r5 as ground state, and the

U(3+) ion in cubic symmetry having the dublet r6 as ground

state.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é o estudo de

lons de Urânio diluídos em matrizes de CdF2; especificamen

te o estudo da ressonância paramagnética eletrônica (RPE)

e da absorção ótica. São apresentados os resultados expe-

rimentais obtidos, sua discussão e interpretação.

O Capítulo 2 descreve as técnicas experimentais

e monocristais utilizados; damos uma descrição sucinta da

ressonância paramagnética eletrônica, dos modelos e aproxi_

mações mais usadas para a interpretação de seus resultados,

e da montagem experimental que utilizamos neste trabalho .

Ê apresentada uma descrição do método experimental utiliza

do para medidas de absorção ótica e das características dos

monocristais utilizados.

No Capítulo 3 é feita a discussão da ressonância

paramagnética eletrônica dos ions de Urânio em diversas sx

metrias e são apresentados os resultados experimentais de

RPE e absorção ótica obtidos por diversos autores em matri

zes de CaP2, BaF2 eSrF2, cristais isomorfos de CdF2.

No Capitulo 4 são apresentados os resultados ex-

perimentais de RPE e absorção ótica obtidos neste trabalho;

é feita comparação com os resultados de outros autores a-

presentados no Capitulo 3 e são propostos modelos que ex-

plicam os resultados obtidos.

O Capítulo 5 apresenta as conclusões do nosso

trabalho.
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CAPÍTULO 2

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS E MONOCRISTAIS UTILIZADOS

Neste trabalho foram utilizadas essencialmente

duas técnicas experimentais: a Ressonância Paramagnética E-

letrônica e a absorção ótica. Este capítulo contém uma d es

crição sucinta dos aspectos básicos dessas duas técnicas,

bem como das características das amostras estudadas.

2.1. Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE)

0 fenômeno de Ressonância Paramagnética Eletrôni.

ca (RPE) foi descoberto em 1944 por E. Zavoisky35 na URSS.

Desde então sua aplicação ao estudo de centros paramagnéti

cos cresceu enormemente e hoje se constitui num importante

campo de investigação. Esta técnica experimental foi bas-

tante aperfeiçoada e atualmente é usada em larga escala

em diversos campos da ciência.

2.1.1. Descrição geral da RPE

A RPE constitui um dos instrumentos de análise

mais importantes para o estudo de defeitos paramagneticos

em sólidos. Se considerarmos íons (impurezas) paramagneti

cos diluídos em um monocristal diamagnético, o sistema a-

presentarã em geral um comportamento paramagnêtico. A a-

plicação de um campo magnético externo estático provocará

um desdobramento dos níveis de energia eletrônicos, conhe-

cido como efeito Zeeman. A utilização da técnica de RPE

permite o estudo desta separação de níveis e conseqüente -

mente da influência exercida pelo meio cristalino no qual



está o ion, sobre o esquema de níveis resultante. Eviden-

temente, só o estado fundamental do sistema, o único popu-

lado a temperaturas normais, será objeto da análise.

Para um sistema de spins independentes, a inte-

ração com um campo magnético estático pode ser descrita por

£ (2.1)

onde g é o fator giromagnético e g o magneton de Bohr. Os

autovalores da energia serão

E = gí3HMo (2.2)

onde M ê o autovalor da componente S e Z a direção do
S 2

campo magnético. Os níveis de energia estarão igualmente

separados de AE = gSH. Se um spin absorve um foton de ener

gia

hv = ggH (2.3)

então sofrerá uma transição de dipolo magnético e o valor

da componente Z do seu spin aumentará de uma unidade. O

estudo de RPE consiste, a grosso modo, na análise destas

transições.

Se considerarmos um sistema de spins nao livres,

devemos levar em conta outras interações âs quais estejam

submetidos. Este é o caso, p. ex., de íons paramagnéticos

diluídos em pequena concentração em um cristal diamagnéti-

co. Nesta situação, os elétrons com spin desemparelhado in

teragem com o íon, como no caso do íon livre, e com o cris

tal. A descrição rigorosa destas interações envolve um nú

mero enorme de termos na Hamiltoniana, devido ao número de

íons e elétrons existentes em um cristal macroscópico. Im-

põe-se então um tratamento aproximado que reduza o numero

de variáveis. Numa aproximação bastante utilizada, com di.

ferentes graus de sofisticação teórica, considera-se ape-

nas os íons diamagnéticos mais próximos ao íon paramagnêti

co formando um aglomerado (cluster), o restante do cristal



sendo representado por cargas e/ou dipolos pontuais ou, sirn

plesmente, por um potencial estabilizador constante na re-

gião do aglomerado. Nestas condições, efeitos relevantes

tais como a repulsão de Pauli e covalência podcii ser leva-

dos em conta, de modo fenomenolõgico, ou num cálculo auto-

consistente. Historicamente, uma aproximação ainda mais

rudimentar foi inicialmente proposta, onde somente o íon

central ê tratado de forma realista, o restante do cristal

sendo tratado como perturbação através de um potencial ele-

trostático ao qual ficam submetidos os elétrons desempare-

lhados do íon: trata-se da Teoria do Campo Cristalino. Es

ta teoria engloba rigorosamente apenas os aspectos de sime

tria do problema, sendo quantitativamente incorreta. Sua

apresentação a seguir será feita pois serve como modelo de

cálculo onde as interações principais aparecem de forma ex

pllcita e também porque se trata de um esquema teórico ain

da utilizado, sob forma parametrizada, para a interpreta -

ção de espectros óticos de impurezas paramagneticas em cris

tais.

Num caso geral, as principais interações são:

1 - A interação eletrostática do elétron de spin desempare

lhado com o íon paramagnético que pode ser escrita co-

mo

n
(2.4}

"ij

onde r. ê a coordenada do elétron i referida ao núcleo;

r.. a distância do elétron i ao elétron j; e Z é o nú-

mero atômico do íon.

2 - A interação do spin do elétron com seu momento angular

orbital. Um elétron movendo-se em um campo elétrico

tem seu spin acoplado ao campo, e a Hamiltoniana desta

interação ê

K- = t* (Êxp) (2.5)
4irm2c2



Freqüentemente o campo elétrico em um ion e ra-

dial e então esta Hamiltoniana pode ser escrita como

• s o - XÍ.S (2.6)

onde X ê a chamada constante de acoplamento spin-õrbi-

ta. Para um íon livre que obedeça ao acoplamento Rus-

sel-Saunders, esta interação dá origem ao desdobramen-

to dos níveis de um dado £ e §, e sua classificação se

gundo o momento angular total J.

A interação do íon paramagnético com o restante do crie.

tal. A Teoria do Campo Cristalino considera que o íon

paramagnético está submetido a um potencial eletrostã-

tico V gerado por cargas externas à região onde elec
se encontra. V satisfaz então a equação de Laplace

tal.

= 0 e tem a simetria imposta pelo restante do cris

As três interações acima geralmente são as mais

fortes numa situação típica de RPE, sendo a primeira

a mais forte. A interação spin-órbita e o potencial

cristalino variam dentro de uma faixa muito grande, de

pendendo do íon e do cristal em consideração, o que dá

origem a três situações típicas. Se o acoplamento spin

orbita é muito mais forte que o campo cristalino, pode_

mos tratar este como perturbação sobre os outros dois

termos, os quais dão como solução as funções de onda

do íon livre classificadas segundo o momento angular

total J como descrito acima. A introdução do campo

cristalino como perturbação modifica o esquema de ní-

veis obtido; pode-se mostrar por teorias dos grupos3'4

que, nesta situação, o campo cristalino levanta par-

cialmente a degenerescencia de cada nível associado a

un mesmo valor de J. A degenerescencia que permanece

depende do valor de J e da simetria do campo cristali-

no.

No caso em que o acoplamento spin-órbita é menor



que a interação com o campo cristalino, J não será mais

um bom número quântico. No caso de V > .'•• os bons nu

meros quânticos do sistema não perturbado são L e S.Co

mo o campo cristalino atua no movimento orbital e, ape

nas indiretamente no spin (via interação spin-õrbita),

considera-se o efeito do campo cristalino sobre momen-

to orbital í, cuja degenerescência (2L + 1) será levan

tada parcialmente, o que pode ser visto usando-se teo-

ria de grupos.

No caso do campo cristalino ser mais forte que a

interação eletrostãtica "'-; (fisicamente ê o caso de

complexos muito covalentes) então nem L e S serão bons

números quânticos para o sistema não perturbado. O

problema é tratado considerando-se a configuração do

íon como esquema de partida para o cálculo de perturba

ção e as funções de onda mono-eletrônicas como base

não perturbada.

4 - A interação entre o campo magnético estático externo S

e os momentos magnéticos de spin e orbital; desprezan-

do o termo de diamagnetismo teremos para esta intera -

ção

- ••= g|3H«S + 6§«L (2.7)

5 - A interação entre o spin nuclear do Ion paramagnetico

com o spin eletrônico e com o momento angular orbital

que pode ser escrita como

3(í-r)(l-r) Í-t 8ir
í

5

o primeiro termo é a interação dipolar de spin, o se-

gundo ã a interação de Permi e o último é a interação

dipolar orbital. Pode-se mostrar (38) que estes três



termos podem ser reescritos, numa formulação de opera-

dor efetivo, como

' = Í-Ã-I (2.9)

onde Ã é um tensor de 2? ordem denominado tensor de in

teração hiperfina.

6 - A interação entre o spin nuclear e o campo magnético es

tático externo, que pode ser escrita como

=-gnuna-í (2.10)

Esta interação separa os (21+1) estados de

spin nuclear. Numa transição de spin eletrônico, a

contribuição do termo hiperfino (2.9) terá a multipli-

cidade (21 + 1) do spin nuclear dando origem a (21+1)

raias de ressonância, que muitas vezes podem ser obser

vadas no espectro de RPE da amostra. Como encontramos

na natureza isõtopos de um mesmo elemento com diferen-

tes spins nucleares, diferentes momentos magnéticos mi

cleares, e em diferentes abundâncias relativas, a aná-

lise da interação hiperfina nos permite muitas vezes

identificar o elemento atômico que participa da transi^

ção de RPE.

7 - A interação entre o spin eletrônico e o spin nuclear

dos lons vizinhos, conhecida como interação superhiper

fina, que tem uma expressão matemática semelhante ã do

termo hiperfino (eq. 2.9), somada para todos os íons

vizinhos considerados. Analogamente ã interação hiper

fina, esta interação dá uma contribuição â energia da

transição eletrônica cuja multiplicidade depende dos

spins nuclear e eletrônico, bem como da simetria vista

pelo ion paramagnético, dando uma informação adicional

sobre o sitio ocupado e sobre a natureza dos Ions vizi,

nhos.

Pode-se estabelecer uma ordenação das interações



acima descritas de acordo com a energia envolvida e tra-

tar o problema dentm de um esquema de Teoria de Perturba-

ções, esquema esse que varia de acordo com a importância re

lativa das interações. Para o caso de campo cristalino fra

co, p. ex., levando em consideração as seis primeiras inte

rações mencionadas termos a seguinte expressão para a Ha-

milton i ana:

p 2

— + + \t't + V + ggK'il + 3^'E + Í'Ã«S " g u H«I
<i~, e c n n
2 m (2.11)

Os três primeiros termos da Hamiltoniana são os

termos da Hamiltoniana do xon livre. Toma-se então as fun

ções de onda do íon livre como ponto de partida para um

cálculo de perturbações. 0 efeito do campo cristalino, co

mo já foi dito acima, é o desdobramento de cada nível asso

ciado a um mesmo valor de J, sendo a degenerescência que

permanece função unicamente do valor de J e da simetria do

campo cristalino. A separação em energia dentro de cada ní

vel depende dos parâmetros que descrevem o campo cristali-

no. Como em RPE estamos interessados no estado fundamen -

tal do sistema, o problema passa a ser o de tratar a per-

turbação dos termos restantes da Hamiltoniana apenas sobre

o estado fundamental do xon livre. Este tratamento é uma

simplificação grande do problema, e sua aplicação aos di-

versos casos nos conduz a uma Hamiltoniana simplificada co

nhecida como Hamiltoniana efetiva de spin, que descreve o

espectro de RPE. Nesta, a interação Zeeman eletrônica

g3H«Í3 assume a forma

, = BÜ.g.il (2.12)

onde o fator giromagnético g é substituído por um tensor g

que essencialmente reflete a simetria "vista" pelo lon pa-

ramagnêtico bem como e, mistura de estados excitados com o

estado fundamental do sistema.

Uma Hamiltoniana efetiva típica utilizada na de^
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criyão de experiências de RPE é, por exemplo:

g v

Esta Hamiltoniana de spin pode ser diagonalizada exatamen-

te, ou tratada por perturbações, na base |SM IMT> e os va-

lores dos parâmetros g e Ã ajustados de modo a reproduzir

os resultados experimentais.

2.1.2. Tempos de relaxação e int-rsidade de absorção na RPE

A potência de radiação ressonante absorvida pela

amostra depende de vários fatores. Se considerarmos um

sistema simples constituído de N spins 1/2 independentes em

presença de um campo magnético estático, teremos 2 níveis

de energia separados de AE = g3H, que chamaremos de a e b.

Um spin pode mudar de nível por uma transição estimulada p_e

Ia radiação incidente. A probabilidade desta transição de

a para b é a mesma que de b para a, e a designaremos por W.

Na existência de uma interação spin-rede, haverá

uma probabilidade de transição de b para a, via emissão de

fonons, que designaremos P, e de a para b, P , . Nestas
ID , a a f o

circunstâncias haverá uma situação de equilíbrio térmico

do sistema de spins com a rede. Pode-se mostrar33 que a

taxa de absorção de energia incidente pelo sistema de spins,

combinando-se os dois processos de transição, em regime

estacionãrio ê dada por
dE W
— = n n v (2.13)
dt 1 + 2WTj

onde n é a diferença de população entre os níveis a e b no

equilíbrio térmico (sem radiação), hv a diferença de ener-

gia entre os níveis a e b e

— = Pa , + P (2.14)
T a,b b,a
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Destas relações vemos que quanto maior a probabi

lidade de transição via interação spin-rede, menor será Tj,

a distribuição de população se aproximara mais da de equi-

líbrio, e maior serã a potência absorvida. Aumentando o

valor de Tj, as populações do^ dois níveis tendem a se i-

gualar, diminuindo a potência absorvida.

Para um sistema de spins em interação forte corn

uma rede cristalina, P, „ >> P^ . de modo que
JO f ei a , o

Podemos então interpretar Tj como tempo de vida

médio de um spin no nível b. Usando o Principio da Incer-

teza vemos que quanto menor T3, maior a incerteza na ener-

gia de transição, dando origem a um alargamento das raias

de ressonância. A interação spin-rede depende da distri-

buição de fonons na rede, e esta da temperatura do cristal.

Devemos, portanto, esperar que haja uma temperatura limite

para o cristal, acima da qual o alargamento da curva de res

sonância é tão grande que não mais conseguimos observá-la.

Em outras palavras, T2 depende da temperatura e em alguns

casos devemos realizar a experiência de RPE a temperaturas

suficientemente baixas de modo que o alargamento da raia

seja compatível com sua observação.

A partir do modelo simples descrito acima, pode-

mos analisar uma situação física de interesse. Suponhamos

que muito acima dos níveis a e b haja um nível meta-estã

vel m não populado a temperaturas normais. A existência

deste nível não influe nas populações de a e b e o sistema

continua sendo descrito pela eq. (2.13). Se, no entanto ,

provocarmos transições dos níveis a e b para o nível m, os

níveis a e b se "esvaziarão" e a potência de radiação res-

sonante absorvida diminuirá. Como o sinal de RPE ê propor

cional ã radiação absorvida ele também diminuirá.

A probabilidade de decaimento do nível m para o

nível a ou b é
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P . = - (2.15)
m,ab i

onde T é o tempo de vida média no estado meta-estável ra. Ã

probabilidade de transição dos níveis a ou b para o nível

m ê proporcional ã intensidade da radiação que provoca es-

ta transição e a chamaremos de P . . Em regime estaciona

rio teremos:

N , P , = N P , = N - (2.16)
ab ab,ni m m,ab ai t

onde N . é a população do conjunto (a e b) e N a popul<a

ção de m. Desta equação vemos que se iP , ^ 1 então a

população do estado m será comparável ã do conjunto de es-

tados (ab), quer dizer as populações de a e b cairão a cêr

ca de metade do valor que tinham quando sõ era induzida a

transição Zeeman entre a e b. Nestas condições a intensi-

dade do sinal detetado de RPE cairá â metade do seu valor.

Se TP , << l, então a população do estado m será despre-

zível, ou seja, a alteração das populações de a e b será

desprezível e não detétada.

A observação deste efeito de diminuição do sinal

de RPE depende, portanto, da existência de um estado meta-

estável e da potência de radiação que excita a transição p_a

ra o estado meta-estãvei.

Outra informação importante que podemos tirar

deste modelo simples ê o tempo que leva o sistema para a-

tingir o estado estacionario descrito na eq. (2.16). Para

isso suponhamos que o sistema esta inicialmente em estado

estacionario com respeito â transição Zeeman; apenas a

transição Zeeman entre a e b está sendo estimulada confor-

me descrito no início desta seção. A partir do instante

em que se inicia a excitação para o estado m, a população

dos estados a e b começa a diminuir e a população do esta-

do m, inicialmente nula, começa a aumentar. A equação que

liga estas variações de população é dada por33

dN , dN
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Como o estado rn esta inicialmente despopulaâo ,

N. (t=0) = 0. SSendo n a diferença entre as populações n =

~ N , - N e N a soma das populações Ni = N , + N , a

solução da eq. (2.17) é

n = n^k^Zl^B) + N{ ÜakíííL-.) e*pC-t(P . + P_ )] (2.18)
p + p p + p m»ai3 a b'm

m,ab 3b,rn m,ab ab,rn

Para que n se afaste significativamente de seu

valor inicial N, deverá transcorrer um intervalo de tempo

da ordem de

(P , + P , )""L ̂ t (2.19)
1 m,ab ab,xrr

onde T é o tempo de vida médio do estado excitado rn.

Diversas são as montagens experimentais que se

pode utilizar para observar o efeito acima, das quais cita

rnos algumas:

1 - irradia-se a amostra em suas freqüências de absorção

ótica, de maneira a popular estados excitados, que poi

decaimento popularao os estados meta-estãveis existen-

tes. Comparando os espectros de RPE obtidos durante

esta irradiação e sem ela, pode-se observar o efeito,

2 - irradia-se a amostra com luz monocromática modulada ,

fazendo uma varredura lenta na freqüência. O campo rang

nético ê mantido fixo no valor correspondente ao máxi-

mo de absorção Zeeman. A deteçâo de RPE ê feita então

em fase com a modulação da luz através de um amplifica

dor "lock-in" e lançada graficamente em função da fre-

qüência desta. O período da modulação luminosa deve

ser maior que o tempo de vida média dos estados meta-

estáveis,de acordo com a eq. (2.19).



2.1.3. Descrição do método experimental..

Para observarmos o fenômeno de ressonância a a-

mostra deve ser colocada num campo magnético uniforme e

irradiada com fotons. Ao ser atingida a condição de resso

nância

nu = AE

o sistema eletrônico aborverâ parte da energia incidente so

bre a amostra.

A procura da condição de ressonância se faz va-

riando o valor do campo magnético e com radiação monocroma

tica de freqüência fixa, utilizando-se uma cavidade resso-

nante metálica. A medida da energia absorvida pela amos -

tra como função do campo magnético permite traçar a curva

de ressonância da amostra, que S o espectro de RP£.

0 campo magnético é gerado por um eletro-lma e

variado muito lentamente (em comparação com tempos típicos

de transição). Para evitar que sejam detectadas pequenas

oscilações, p. ex., de ruído nos circuitos eletrônicos, o

campo magnético ê modulado senoidalmente per uma bobina ir.

serida na cavidade que gera um campo magnético, paralelo ao

outro, de pequena amplitude ajustavel, com freqüência de

100 Kc. A detecção de absorção de energia ê feita em fase

com a modulação através de um amplificador "lock-in" ope-

rando na mesma freqüência de 100 Kc, que integra o sinal

durante muitas oscilações da modulação, fazendo uma média

das flutuações aleatórias de ruído. O tempo de integração

do "lock-in" é ajustavel.

A amostra e colocada na cavidade ressonante, do-

tada de um fator de qualidade alto, e irradiada com radia-

ção de micro-onda, de freqüência ajustada para ser resso -

nante com a cavidade. Nas medidas realizadas utilizamos u

ma cavidade retangular Varian V-4531 operando no modo TE102.

A radiação de micro-onda ê gerada por um Klystron, operan-

do na banda X (3 cm) com potência nominal de 300 mW e diri

gida para a cavidade por um guia-de-onda retangular. Ao
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sair da Klystron, a radiação passa por um atenuador de po-

tência, regulável, que permite ajustar a potência enviada

à cavidade.

A detecção da potência absorvida pela amostra ê

feita indiretamente pelo desbalanceamento de um sistema

constituído por quatro impedâncias, conhecido como T hzbri

do, conforme a figura abaixo:

\ \ !

\ \ \

\i \B

Pelo braço C entra a radiação proveniente do ato

nuador da Klystron, que se divide igualmente entre os bra-

ços A e B, Na extremidade A está situada a cavidade, na

extremidade B uma terminação resistiva que absorve a micro

onda incidente e no braço D esta um diodo detetor que for-

nece o sinal para o araplificador "iock-in". Fazendo o ca-

samento de impedância entre a cavidade e o T híbrido, ne-

nhuma potência serã refletida e não haverá detecção pelo

diodo no braço D. Se a amostra absorver micro-onda, a im-

pedância da cavidade é alterada, resultando em uma refle-

xão de micro-onda que ê detectada pelo diodo, dando um si-

nal elétrico que é enviado para o amplificador "lock-in" .

Após a colocação da amostra na cavidade, a procura da fre-

qüência de ressonância dela é feita efetuando-se uma varre

dura na freqüência da Klystron, com freqüência de audio e

observando a intensidade de micro-onda refletida pela cavi

dade, em um osciloscopio. Nestas condições faz-se o ajus-

te da freqüência da Klystron e depois o casamento de impe

dâncias entre o T e a cavidade, variando o acoplamento ca-

vidade-guia situado ã altura de uma iris que conecta os

dois sistemas, até que a intensidade refletida na freqüên-

cia de ressonância seja mínima.
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Nas experiências realizadas os ajustes de fre-

qüência e casamento de impedância foram feitas com a amos-

tra na temperatura de hélio líquido. Foi utilizado um es-

pectrômetro Varian modelo V-4502.

0 cristal foi colado com Duco em um dedo de co-

bre e o contato térmico com o dedo feito por uma pequena

camada de graxa de vácuo condutora térmica. O conjunto ,

blindado por um tubo de quartzo, foi montado em um sistema

Helitran/ operando com hélio liquido. A temperatura foi

medida usando um termo-par na base do dedo de cobre. 0 con

junto cavidade-Helitran foi montado solidariamente nos po-

los do magneto com um alinhamento do dedo de cobre com pre_

cisão estimada em cerca de 1/2"".

A freqüência da Klystron foi medida com um conta

dor eletrônico Hewlett-Packard 5245 M. Para a medida de

campo magnético utilizou-se como marcador de çj os espectros

de Manganês (2+) e Ytérbio (3+) presentes no cristal em

simetria cúbica. A linearidade do registro grafico com a

varredura do campo magnético foi previamente verificada ,

dentro do erro experimental admitido.

Nas medidas de RPE com irradiação luminosa, a

amostra foi irradiada através da janela da cavidade. Foram

usados como fonte luminosa uma lâmpada de infravermelho com

300 w, colocada a cerca de 0,4 m da cavidade; estimando -

se a potência de radiação que atinge a amostra em 10 mW.

Como fonte na região visível foi utilizado um monocromador

Bausch Lomb, com fonte de Xenônio e um sistema de lentes

que focalizou o feixe na amostra.

2.2. Descrição do Método Experimental Utilizado para Medi-

das de Absorção Ótica

As medidas de absorção ótica deste trabalho foram

realizadas utilizando um expectrômetro Beckman DK-2a, de

duplo feixe. Neste espectrômetro, a luz proveniente da fqn
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te ê modulada em 480 ciclos/seg, passa por uma fenda

de entrada, pelo sistema monocromador, por uma fenda de

salda, constituindo-se em seguida, alternadamente, num fe:L

xe de referência e num feixe de medida que passa pela amostra. Ambos» os

feixes são detectados pelo mesmo detector, e a detecção é

feita em fase com a modulação. A comparação entre os si-

nais provenientes dos dois feixes dá a medida da absorção

pela amostra. Como saída tem-se um registrador grafico ,

linear com o comprimento de onda, que registra o valor da

absorção ou da transmissão. O aparelho dispõe de um con-

trole eletrônico que, através da intensidade detectada, con

trola a abertura da fenda de saída, de modo a manter a e-

nergia detectada aproximadamente constante, dentro da fai-

xa de sensibilidade do detector. A monocromação é feita

por um prisma de quartzo; a resolução no feixe varia com a

abertura da fenda de saída, sendo de cerca de 100 nm por

mm de abertura da fenda. Nos espectros apresentados a re-

solução i da ordem de 3 nm.

Na região do espectro estudada, foi utilizada co

mo fonte a lâmpada de tungstênio, e como detectores, a cé-

lula de PbS (de 3500 nm a 650 nm) e a fotomultiplicadora -

(de 650 nm a 200 nm).

O espectrofotômetro dispõe de controles para tem

po de varredura, tempo de integração do amplificador e sen

sibilidade (amplificação do sinal do detector). Aumentan-

do a sensibilidade, o circuito de controle da fenda, auto-

maticamente diminui a largura desta, aumentando a resolu -

ção (e o ruído).

Para as medidas a 20°K o cristal foi montado em

um criostato "Crio Tip" da "Air Products", que funciona

num ciclo aberto "Joule-Thompson", utilizando hidrogênio

gasoso e nitrogênio líquido. Apenas o feixe da amostra

passa pelo criostato, através de duas janelas de quartzo,

com o feixe de referência livre. Para as medidas a 77°K

foi usado um criostato com um dedo frio de cobre, no qual

a amostra foi montada, presa com graxa de vãcuo condutora

térmica, e blindada por um tubo de quartzo de seção quadra

da.
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2.3. Descrição dos Cristais Utilizados

As amostras utilizadas, monocristais de CdP2 do-

pados com 0.5% de Urânio, foram orientados pelo método de

Laue, usando um aparelho de raios X Philips, com preci-

são estimada de 1/2°. Apôs orientados segundo os eixos

(100), (110) e (111), foram cortados e reexaminada a orienta

ção pelo método de Laue. O cristal utilizado em RPE mede

cerca d e 4 x 3 x l m m e o s utilizados nas medições de absor-

ção ótica têm cerca de 1,5 mm de espessura; os cristais não

sofreram polimento ótico, mas apresentavam uma superfície

adequadamente plana, não sendo notado espalhamento lumino-

so na região do visível no es^ctro.

Os cristais têm coloração verde e não apresentam

defeito de crescimento a olho nu.

Análise de impurezas

O conteúdo de impurezas na amostra foi determina

do utilizando-se a técnica de espectrografia atômica de e-

missão. A técnica consiste em colocar a amostra entre dois

eletrodos e volatizá-la estabelecendo um arco de alta vol-

tagem. A radiação emitida ê dispersada por um sistema õti

co e registrada em um filme fotográfico sensível que apôs

revelado exibe o espectro de emissão dos átomos e Ions con

tidos na amostra. A comparação deste espectro de emissão

com outros previamente obtidos para cada elemento químico,

permite verificar quantitamente a presença dos elementos

na amostra.

O resultado da análise indicou a presença dos se

guintes elementos:

Cádmio, Fluor, Urânio, Ytérbio (cerca de 200 ppm), Manga-

nês, Chumbo e traços de Silício, Ferro, Alumínio, Hafnio.
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A análise de impurezas foi feita também uti.lizan

do-se a técnica de fluorescência com raios-X. Menos sensí-

vel do que a primeira, ela consiste em irradiar a amostra

com raios-X, numa direção fixa; o raio-X provoca excitação

eletrônica das camadas internas do átomo (camadas Ka, Kg ,

La, Lg, etc), que decai emitindo um foton com energia ca-

racterística do decaimento e do elemento químico; esta ra-

diação é difratada por um cristal formando ângulos que são

função da energia emitida. Esses ângulos são conhecidos

para os diversos elementos químicos e para as possíveis ex

citaçcBS. Como os elétrons excitados são de camadas inter

nas, a transição ê pouco afetada pelos átomos vizinhos ou

pelo estado de Valencia do Ion.

Para fazer a analise utilizamos um aparelho Phij.

lips, no qual o cristal é montado num porta amostra de

mylar; o detector varre um circulo centrado no cristal, for-

necendo um espectro da intensidade detectada (n9 de conta-

gens) em função do ângulo entre o feixe incidente e o emi-

tido. Utilizamos o máximo de sensibilidade do instrumento,

com tensão de 50 KV, e corrente de 10 mA. A análise do es;

pectro foi qualitativa e indicou a presença dos seguintes

elementos: Câdmio, Urânio, Lutêcio e Chumbo.

Os outros elementos detectados por emissão atômi.

ca não foram detectados por fluorescênoia, por estarem

presentes em concentrações abaixo do mínimo de sensibilida

de desta, e o Fluor por não ser detectãvel.
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CAPÍTULO 3

RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA E ABSORÇÃO ÓTICA

DE IONS DE URÂNIO EM CRISTAIS DE CaF2, BaF2 E SrF2

O estudo de defeitos envolvendo íons de Urânio

era monocristais de fluoretos de alcalinos terrosos iniciou

se por volta de 1956, juntamente com o esítudo de terras ra

ras nestes mesmos cristais. Desde essa época, diversos tra

balhos têm sido publicados, relatando defeitos em várias

simetrias, com diferentes estados de Valencia e modelos

propostos de compensação de "arga. Por volta de 1962, a

obtenção de emissão laser com cristais de CaF2 dopados com

Urânio estimulou o estudo desta impureza.

Neste capítulo apresentamos de modo sucinto os

principais resultados experimentais concernentes â presen- j

ça de U em matrizes de halogenetos de alcalino-terrosos. An

tes disto porém, são apresentadas as características cris

talográficas das matrizes bem como os processos de cresci- |

mento e dopagem das amostras. !

3.1. Simetria dos Cristais, Métodos de Crescimento e de

Dopagem

Os cristais de CdF2, CaF2, BaF2 e SrF2 pertencem

ao grupo de simetria o£. Sua estrutura cristalina pode ser

visualizada como uma rede cúbica simples de Ions F~ com os

cations ocupando alternadamente os centros dos cubos de a-

nions. Os parâmetros de rede (duas vezes a aresta do cubo

de anions) são: CdF2, 0.540 nm; CaF2, 0.545 nm;SrF2, 0.586nm?

BaF2, 0.619 nm.

A obtenção de monocristais é usualmente consegui

da utilizando-se os processos de Czochralski11 e de Bridg-

man-Stockbarger.39 Nestes, os cristais são crescidos a
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partir do material em fusão; o crescimento em alto vácuo ê

usado para eliminação de H20 e em atmosfera de gás nobre

para prevenir contaminação de oxigênio.

As impurezas são usualmente adicionadas sob for-

ma de fluoreto, de oxido, ou puras, resultando em cristais

de coloração diferente conforme a substância dopante. A

rapidez com que o cristal é crescido tem influências sobre

o sitio ocupado pela impureza. A eliminação de oxigênio p_o

de ser obtida adicionando-se PbF ã mistura; conforme aquan

tidade empregada obtem-se predominância de uma ou outra va

lência da impureza.

3•2. Resultados Experimentais

A configuração fundamental do átomo de Urânio é

Cradônio] 5f36d7s2. 0 estado fundamental dos Ions mais co

mumente observados em matrizes cristalinas ê 1 0: 5f3s í5!^)

para U(2+), 5f3 C*I9/> ) para U(3+), e 5f
2 (3H^) para ü(4+).

Espectros de RPE observados em matrizes de fluoretos de

alcalinos-terrosos foram atribuídos a estes ions em diver-

sas simetrias locais. A identificação de cada Ion se dá

baseada em alguns critérios tais como a correlação com o

espectro ótico, a simetria (compensação de carga), compara

ção com olantanldeo isoeletrônico na mesma matriz, proces-

so de crescimento do cristal, efeito de radiação UV ou X

sobre o estado de carga do Ion, e outras informações expe-

rimentais; a comparação com previsões teóricas ê outro cri_

tério particularmente importante. Por exemplo, para dis-

tinguir o Ion U(3+), cuja camada 5f3 tem um n9 Impar de

elétrons, faz-se apelo ã simetria por inversão do tempo

a qual prevê degenerescências de ordem par quando as inte

rações a que está submetido o Ion são pares. Neste caso ,

o multiplete 5f3 (^I^/z) terá uma degenerescência de Kra-

mers31* que só pode ser levantada por um campo magnético ex

terno. Em outras palavras, o desdobramento do nível asso-

ciado a um valor de J semi-inteiro, pelo campo cristalino
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p. ex., dá origem a um esquema de níveis onde permanece u-

ma degenerescência mínima de ordem 2; esta só pode ser le-

vantada por um campo magnético externo. Os Ions ü(2+) e

U(4+) por outro lado, não têm degenerescência de Kramers .

Assim, o desdobramento de seus níveis fundamentais produzi_

do por um campo cristalino pode conduzir a níveis não dege

nerados bem como a níveis degenerados com dimensão Impar ,

dependendo da simetria local. 0 importante, entretanto, ê

que neste caso, campos elétricos de simetria mais baixa po

dem levantar completamente a degenerescência do nível fun-

damental do íon. Desta forma o efeito de pequenas distor-

ções, devidas p. ex., a tensões internas na rede ou a um

efeito Jahn-Teller, é de introduzir uma pequena separação

em níveis antes degenerados, cujo valor pode ter uma distri.

buição aleatória entre os ions, dando origem a um alargamen

to das raias de ressonância bem como a uma assimetria des-

tas. Paralelamente, a decomposição de valores de J intei-

ros e semi-inteiros nas representações irredutíveis de um

dado grupo de simetria resulta sempre em representações dis

tintas para cada caso. Estas duas características distin-

guem o espectro de RPE de Ions com número Impar de elé-

trons desemparelhados ("Ions Kramers") e número par de ele

trons desemparelhados ("íons não Kramers").

A análise dos espectros de absorção ótica e de

fluorescência pode correlacionar bandas de absorção ótica

com os diversos estados de Valencia do Ion Urânio permitin

do sua identificação e, eventualmente, a obtenção de um eis

quema de níveis. As maiores dificuldades que surgem são:

em primeiro lugar a obtenção de cristais em que cada esta-

do de carga do Ion e o sítio que ele ocupa sejam únicos,

ou em larga predominância; em segundo, a interpenetração -

dos conjuntos de níveis associados a multipletes diferen -

tes.

Também a comparação com os lantanldeos isoeletrô

nicos (camada 4f incompleta) fornece algumas informações -

qualitativas acerca do espectro de RPE e dos sítios ocupa-

dos.
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3.2.1. U(4+) em CaF-»

Simetria cúbica

A configuração de Ion livre U(4+) ê 5f2 (3Hu). Em

simetria cúbica, J = 4 se desdobra em 1 singlete Ti, 1 du-

blete r3, não magnéticos, 1 triplete l\, e 1 triplete r5. Po

de-se mostrar por teoria de grupos32 que, para operadores

vetoriais, apenas os ímpares por inversão temporal têm ele-

mentos de matriz não nulos dentro de Tí( ou de 1'5. Neste ca-

so, as interações Zeeman e hiperfina podem ser escritas co-

mo ggS«í3 e A(í*ã) com S = 1 e fatoi" g isotrõpico-

McLaughlan1] observou em CaF2 dopado com oxido

de urânio, um espectro de RPE que apresenta uma raia inten-

sa, estreita, em g = 2. A raia se divide em duas para al-

gumas orientações do campo magnético externo, com separação

máxima de 10 G na direção [110.1. Ele atribuiu este espec-

tro a U(4+) em simetria cúbica; por estimativas a partir de

Teoria de Campo Cristalino, Weber e Bierigtf? concluiram que

o estado fundamental é r5 sendo a ressonância observada nejs

te triplete; as funções de onda de r5 para J = 4 são

¥-1 = ~ (|)1/2!-3> - (|)1/2Í1> (3.1)

*0 = ~ í\2> - j-2>}

cuja ressonância pode ser descrita por gi3H«S com g = 2. O

aparecimento de duas raias muito próximas pode ser explica

do pela existência de uma pequena distorção axial (J=l) que

misture o estado fundamental 3Hi, com 3H 5, levantando a de-

generescência do triplete. Neste caso deve-se incluir um

termo do tipo §«D«S na Hamiltoniana de spin que passaria a

se escrever

<Í = (3.2)
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O fato de que tanto a largura da raia quanto seu desdobra-

mento são pequenos indica que a distorção axial de sime-

tria deve ser pequena e tem sua direção bem definida. McLau

ghlan11 não propõe um modelo de compensação de carga (2-f-) .

Como veremos mais adiante, a atribuição deste espectro tam

bém pode ser feita a U(2+).

Simetria trigonal

Em campos de simetria trigonal, J = 4 se desdo -
' P T T

bra em 2 singletes T\, 1 singlete r? e 3 dubletes r3/ os

dubletes não sendo de Kramers.

A ressonância entre dois singletes daria origem

a uma raia simétrica e estreita, observável com o campo mag

nético da microonda paralelo ao eixo de simetria-1*3 Entre

tanto, usualmente ocorre que a separação entre os single-

tes corresponde a uma energia de transição na faixa do in-

fra-vermelho, não sendo observável por RPE.

As funções de onda do dublete, para J = 4 em si-

metria trigonal, sem mistura de estados excitados são:

ijíj = a|4> + bjl> + c|-2>
(3.3)

ip2 = aJ-4> - bj-l> + c|2>

Uma transição entre esses dois estados só é possível na pre

sença de distorção da simetria que desdobre o dublete (não

há elementos de matriz da interação Zeeman entre <p1 e i|>2)

e com o campo de microonda paralelo ao eixo de simetria

Neste caso pode-se mostrar32 que a Hamiltoniana que des-

creve o espectro ê

# - V V Z + A XS X + A yS y
 e ^ - 0 (3.4)

A forma da raia de ressonância é assimétrica, cora

uma longa cauda em campo baixo e uma variação abrupta em

campo alto.32 McLaughlan11 observou dois espectros de res,

sonância que são descritos pela expressão (3.4) que ele
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atribuiu a U(4+) em simetria trigonal.

tipo

tipo

I

I I

gli

gíi

= 4

= 5

. 0 2 ±

. 6 6 ±

0

0

. 0 1

. 0 2

e

e g i

< 0 .

< 0 .

1

1

ambos com A = (A2 + A2} '2 = 0.03 ± 0.01 cm"1.

O espectro tipo I foi observado em cristais dopa

dos com UF^ com coloração cinza escuro. A mesma dopagem

também resultou em cristais vermelho escuro que apresenta-
3+ram o espectro de ü apenas. Os cristais dopados com u-

rânio metálico com coloração verde claro ou cinza escuro a

presentaram ou o espectro tipo I ou o tipo II. Os cris-

tais dopados com oxido de urânio, de coloração cinza escu-

ro apresentaram o tipo II, muito fraco e o espectro de si-

metria cúbica descrito precedentemente.

0 espectro tipo II apresentou estrutura superhi-

perfina até 45° a partir do eixo trigonal, enquanto o tipo

I não.

Diversos mecanismos de compensação são propostos.

Supõe-se que ü(4+) ocupa uma posição substitucional e a

compensação ocorrendo por:
~ - 2-

a) substituição de um 19 vizinho F por 0

b) um ion F na posição intersticial mais próxi-

ma na direção [111]

c) um lon O na posição intersticial mais proxjL

ma na direção [111]

Os modelos b e c supõe a existência de anions era

posições intersticiais vizinhas; outra simetria possível

seria dada pelo posicionamento de anions intersticiais na

direção [100]. Neste caso poder-se-ia eventualmente obser

var espectros de simetria tetragonal.

Meyer et ai. 2 2 observaram o espectro tipo I em

CaF2; Hargreaves
10 observou o espectro de absorção ótica

(Fig. 3.1) e de absorção õtica Zeeman. Com base nestes da

dos, Hargreaves10 propõe um esquema de níveis que comparou

com seus cálculos de campo cristalino obtendo bom acordo

com os resultados experimentais. Foram calculados os coe-



27

ficientes a, b e c da função de onda (3.3) e os coeficien-

tes de mistura de configuração, para os 12 primeiros esta-

dos excitados. Pelos seus resultados há interpenetração

dos níveis de energia oriundos dos multipletes 3H e 3F, e^

tando o nível 3F 2 abaixo de
 3H 5. 0 valor de g^, calculado

a partir das funções (3.3), é

g. = 2g(4a2 + b2 - 2c2)

com a2 + b2 + c2 = 1, onde g ê o fator de Landi, resultan-

do em: a = 0.817, b = 0.576, c = 0.015 e g(| = 4.80, próxi-

mo ao valor experimental g,, = 4.02.

A tabela abaixo contém os níveis de energia expe-

rimentais e calculados e a figura 1 apresenta o espectro de

absorção ótica. Nele podemos observar que os níveis asso -

ciados a cada multiplete aparecem em agrupamentos bem defi-

nidos pelo valor de J.

Fig. la

Espectro de absorção ótica de U(4+) em CaF2 a 273 K, segun-

do Hargreaves.9
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Fig. lb- Espectro de absorção ótica de ü(4+), U(3+) e U(2+)

em CaF2 a 20 K, segundo Hargreaves l o

Multip. Expt- Cale. Comp.
3W4 3G9 930 91%3H4, 8*'G4, 1%3F,

3Fj 4 468 3 393 92'»3F2, i'^'Bii 1%'-P2

3ff5 5 980 5 980 1OO%3//5
3F3 7 033 7 033 100%'F,
3F4 7 850 8 406 69%'V,. 2fi%'G4, 5%3H4

'ffe 10445 10507 9-1.7%3Jfc. 5.3% l/n

3P0 11962 70614 37.7%SP,
3P, 12357 12357 100%aP,

3Pj 13 286 12 549 82ii3i»2,

'G4 14 955 15049 66%'G4( 30%V4, 4%3ii4

'/ s 19G48 20 087 94.7%'/u, 5.3%3//e

'DJI 23 380 21544 78%'Z>j, 17%3Pj, 5%3Fj

'S^ 47 822

Níveis de energia de U(4+) em CaF2, segundo

Hargreaves.1°
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Simetria tetragonal

Em simetria tetragonal J = 4 se desdobra em 5 sin

gletes e dois dubletes. Duas possibilidades existem para

que ocorra ressonância: transição de um singlete para ou-

tro, ou para um dublete, e transição em um dublete. A pri

meira possibilidade ê descartável uma vez que a separação

de níveis em campo magnético zero em geral ê maior do

que a energia da radiação de micro-onda. A transição no

dublete deve nos dar uma raia larga e assimétrica com g =0,

conforme discutido anteriormente. Não há referências ã ob

servação destas ressonâncias. j

3.2.2. U(2+)

Simetria cúbica

A configuração fundamental do íon ü(2+) não 5

bem conhecida, as indicações10 sendo de que deve ser 5ff|

(5It,) ou 5f3d (5L6) ou ainda 5f
3s í 5!^); segundo Hargrea-

ves10 seus resultados de absorção ótica e fluorescência in

dicam que deve ser 5f3s í5!^) . O desdobramento de J = 4 em .

simetria cúbica é r 1+r 3 + r,v + r5, o mesmo que ocorre para j

U(4+), conforme visto na seção 3.2.1. Apenas os tripletes :

Vk e r5 dão origem a ressonância.

Weber e Bierig42 estimam que T1 deve ser o nível

mais baixo para o isoeletrônico Pm(3+) em CaF2, usando Teo

ria de Campo Cristalino. Entretanto, foi observada a res-

sonância em simetria trigonal, o que indica que o estado

fundamental em simetria cúbica pode ser um dos tripletes -

que se desdobra em um singlete e um dublete em simetria tri

gonal.

Admitindo que para 0(2+) um dos tripletes seja o

estado fundamental, teríamos ressonância ou no triplete í's,

já analisada na seção 3.2.1, ou no triplete I\. Para este

as funções de onda são32
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/8
8

-TT í|3> + /7 |-1>} (3.5)

dando um espectro de ressonância isotrõpica com g = 0.3.

Simetria tetragonal

A situação ê a mesma que para ü(4+), discutida a

cima? sendo que U{4+) deve entrar em sítio substitucional,

conforme observado por McLaughlan.1J Quanto a U{2+), Har-

greaves10 indica que deve ocupar um sítio intersticial. As

diferenças de campo cristalino nos dois sítios podem dar

origem a ordenações diferentes dos níveis de energia para

os dois íons. Não há referência ã observação desta resso-

nância.

Simetria trigonal

O multiplete J = 4 em simetria trigonal foi ana-

lisado acima para o íon ü(4+). Para f2 3Hi|/ o valor máxi-

mo de g.. na aproximação de campo fraco e usando as funções

de onda (3.3) é g., = 6.4, que corresponde a fazer a = 1 ,

b - c = 0. Para o íon U(4+), Sf1* 5I!t o valor máximo é

S. Porto e A, Yariv], Title et ai.8, A. Yariv15,

McDonald et ai.21 observaram um espectro de ressonância em

CaF2 com

g., = 3.27 ± 0.03 e g^ = 0 ± 0.2

que posteriormente foi atribuído a U(2+) em simetria trigo

nal por Hargreaves10 e McDonald et ai.21, com base em da-

dos de absorção ótica e fluorescência. A variação angular

das raias de ressonância é mostrada a seguir no plano da-
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do pelos ângulos de Euler

observado por McDonald21
40.1° e 6 = 98.5° conforme

•3

4H0O

4000

MOO

teoo

t«eo

b)

0 t(J 40 «O 80 (00 IE0 140 160 180

a)

-«O -20 0 20 40 • CO W 100 120 '•O 1(0

c)
Fig. 2 - a) McDonald21

b) Plano (111). Title et al. 8

c) Piano (110). Yariv15

Title et ai.8 observaram espectro semelhante em

SrF2 com g.. = 2.83 ± 0.03; a variação angular deste espec-

tro ê mostrada acima, no plano (111). A. Yariv mediu g.. =

= 2.85 ± 0.05 em SrF2 e g,, v 3 em BaF2, e a variação angu-

lar é mostrada acima no plano (110).

Hargreaves10 fabricou cristais de CaF2 dopados

com urânio e estudou as condições de dopagem que dão ori-

gem aos diversos espectros jã observados, conseguindo cris
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tais que apresentam apenas um tipo de espectro de RPE. Pe-

la análise dos espectros de absorção ótica (Fig. I) e fluo

rescência, e estimativas de campo cristalino, Hargreaves a

tribue a ressonância acima a U(2+) em simetria trigonal dis

torcida. Medidas de densidade de precisão dão um valor ai

to demais para ser explicado por um modelo com ü(2+) subs-

titucional, indicando que ü(2+) ê intersticial e está no

centro de um cubo de anions normalmente vazio, com a com-

pensação de carga feita por 2 Ions P situados nos dois eu

bos normalmente vazios mais próximos, que tenham uma ares-

ta comum. A simetria resultante ê na direção [1123 e é

mais baixa que C^. Hargreaves argumenta que o espectro de

RPE no plano (110) de um sitio [111] e muito parecido com

o do sitio [1123, e que este modelo de simetria mais baixa

está em melhor acordo com -- multiplicidade de linhas encon

tradas no espectro ótico.

A figura 1 sumariza os resultados de absorção 6-

tica de ü(2+) observados por Hargreaves e na figura 3 apre

sentamos o espectro de absorção ótica obtido por Title et

ai.8 em SrF2. Este espectro de absorção também foi obser-

vado em cristais que apresentam o espectro de RPE descrito

acima. Baseado em dados de absorção ótica e flúorescencia,

Hargreaves propõe o esquema de níveis abaixo para U(2+) em

sitio trigonal.

L>
ilnj 'ú id ' 1 tèo lÀo L:J ua Ub Joft òab 61o 'ore Mo cio ÜÀO

Fig.3 - Espectro de absorção ótica de U(2+) em SrF2 a 5 K,

segundo Title et ai.8
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Pig. 4 - Espectro de Absorção

ótica de ü(2+) em:

a) CaFz a 77°K

b) SrF2 a 77°K

c) BaF2 a 77°K

segundo Hargreaves.9

Fig. 5 - Espectro de absorção

ótica de U(2+) em:

a) CaF2 a 77°K

b) SrF2 a 295°K

c) BaF2 a 295°K

segundo Hargreaves.9
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Esquema de níveis de ü(2+)

em simetria trigonal em

CaF2• As setas para baixo

indicam transições fluoress

centes; segundo Hargreaves.10
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Simetria cúbica

O nível fundamental do íon U(3+), 5f3 ('•Ig/j) / em

campo de simetria cúbica, se desdobra em um dublete r6 e

dois quadrupletes rs.

As funções de onda do dublete r6 são, em ordem

zero

• 1/2 = ~ {3|!>+/l4|i>+ |-|>}

(3.6)

•-1/2 = — Í3|-|>+ /14|-|>+ \l>)

A ressonância neste dublete é isotrôpica com g = 8/3 calcu

lado em primeira ordem. Admitindo a violação do acoplamen

to LS os coeficientes das funções de onda (3.6) podem ser

diferentes e o valor máximo de g para este dublete, que

corresponde a fazer o 19 coeficiente em (3.6) igual a i e

os dois outros iguais a zero, é g = 6.7. A ressonância no

quadruplete r8 pode ser descrita
6 pela Hamiltoniana

%~ gf*(HxSx + H yS y + HzSz) + fe(HxSx + H yS y + H ^ ) (3.7)

onde f e g são constantes relacionadas ao fator g de Lan-

de.

Title et ai.8 observaram um espectro de RPE em

CaP2 que atribuiram a este quadruplete; o mesmo cristal a-

presentou a ressonância de U(3+) tetragonal e U(2+) trigo-

nal. A figura a seguir é a variação angular das >. transi-

ções mais intensas do quadruplete r8, no plano (110). A

linha continua é a previsão teórica6 e os pontos são medi-

das.
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. , . tf. , , Jt

Fig. 6 - Variação angular no plano (110) para o quadruplete

r8/ segundo Title et ai.8

Simetria tetragonal

Em simetria tetragonal J = 9/2 se desdobra em 5

dubletes cujas funções de onda em ordem zero são

= alf
(3.8)

f-i/2 =

com (a2 + b 2 + c2) = 1.

1-1/2 a «l2
(3.9)

com (a2 + 62) = 1.

Os valores calculados de g para esses dubletes

são, respectivamente:

g,, - ^ (9a2 + b 2 - 7c2)

9x * Ã (6ac + 5b2)
(3.10)
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(3.11)

Uma maneira equivalente de abordar este caso é

considerar o multiplete J = 9/2 em simetria cúbica. Neste

caso, ele se desdobra em r6 + 2r8. A introdução de uma per

turbação de simetria tetragonal desdobra essas representa-

ções da seguinte forma:

r6 cúbico = r6 tetragonal

e

r8 cúbico = r6 tetragonal + r7 tetragonal .

Bleaney et ai.30 e recentemente Lupei et al.^qb

servaram espectros de RPE que atribuiram a ü(3+) em sime-

tria tetragonal.

Os valores de g medidos por Bleaney et ai. para

para ü(3+) e o isoeletrônico Nd(3+) são:

CaF2

SrF,

3

3

Uranxo

.501

.433

y

1.
1 .

866

97.1
4

4

Neoc

.412

.2:89

lim

1
1

i o

.301

.505

Os valores de a. para Nd(3+) são altos demais pa

ra serem do dublete (3.9), indicando que para ambos, U(3+)

e Nd(3+), a transição se dá no dublete (3.8). Os espectros

observados apresentam três sítios, cada um com simetria

axial, em torno de um dos eixos cúbicos. O espectro de

U(3+) apresenta uma estrutura hiperfina devida aos Ions

de flúor; em certas direções em que ela é bem resolvida ,

foi observado um n9 par de linhas, o que sõ é possível se

a interação é com um n9 ímpar de íons de flúor, indicando

que a compensação de carga deve ser feita por um íon F~ ,

intersticial, no centro de um dos cubos vizinhos, comü(3+)
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ocupando um sítio substitucional.3° Yariv observou o mes-

mo espectro, juntamente com o de ü(2+) no mesmo cristal, e

a variação angular obtida é mostrada na figura abaixo.

to

*n
ifí

i *
3
5 7

a

s

4

3

ol

• 1

^y 1 ! /
\ /

I
!

[oo7]
- 4 0 -JO C

\

\ T=S43:a*K7"c

[MO]

\

V

20 40 60 BO 100 120 MO ICC

Fig. 7 - Variação angular do espectro de ü(3+) tetragonal

em CaF2 no plano (110)/ segundo Yariv.15

Lupei et ai.1*14 observaram o espectro de U(3+) te-

tragonal em cristais de CaF2 dopados com NaüF^. Os valo-

res de g medidos são:

g,. = 2.740 ± 0.003 e 2.029 ± 0.005

A observação da interação hiperfina com os íons

F vizinhos, indica interação com um n9 par de Ions, des-

cartando a possibilidade da compensação de carga ser feita

por um lon F . 0 modelo proposto é de compensação por um

íon Na substituindo um ion Ca(2+) no sítio (2,0,0).

Simetria trigonal

Em simetria trigonal, J = 9/2 se desdobra
tdois singletes r£, dois singletes r5 e três dubletes r£. De

vido ã degenerescência de Kramers que não pode ser levan-

tada pelo campo cristalino, cada singlete r^ deve ter a

mesma energia que um correspondente r5. Assim temos 5 ní-
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veis com âegenerescencia de ordem dois que são os três du-

bletes r6 e dois dubletes cada um formado por um r^ e um

r 5. Outra maneira equivalente de considerar o problema é

considerar o íon em simetria cúbica, perturbado por uma d is

torção trigonal. Em presença desta distorção/ as represen

tações do grupo do cubo sofrem a seguinte decomposição:

r6 = rj e r8 = rj + r£ + T\

sendo os singletes I\ e r5 degenerados em energia, confor-

me discutido acima.

As funções de onda para estes dubletes devem ser

da forma:

a) *!/2 = a||>+ b|-|> b)

•-1/2 ~ al~l > + h\\

| > + b | | > d) <h/ = bll> a l |n/2 = a | | > + b|-|> d) <h/2 = b l l > - al~|>

-1/2

(3.12)

•-1/2= l~2 *

Os valores de g,, e g sem considerar mistura com

estados excitados são respectivamente:

a) g,, = 2g(3a2 - 9b2) e g± = 0

b) g(| = g(3b
2 - 9a2) e g± = 0

c) g(| = g(7a
2 - 5b2) e g± = 8g|ab|

d) g,, = g(7b2 - 5a2) e g£ = 8g|ab|

e) Çfj| = g e gx = 5g
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o

onde g é o fator de Lande que para "Io, vale g = JJ .

Pára o isoeletronico Nd(3+) em simetria c 3 h foi

observada ressonância no dublete c acima.32 Não há refe -

rências ã observação desta ressonância em ü(3+).

Simetria ortorrômbica

E. Mahlab et ai.24 relatam a observação da resso

nância de ü(3+) em simetria ortorrômbica em cristais de

CaF2r que apresentavam também U(3+) tetragonal conforme

já descrito30 e, em alguns deles, ü(4+). Outras linhas de

pequena intensidade e anisotrôpicas foram observadas, mas

não estudadas.

A identificação do lon como sendo U(3+) é feita

baseado no valor de (g + g + g )/3 = 2.39, que para a

simetria tetragonal dá (g,, + 2g )/3 = 2.41, o que indica

tratar-se do mesmo íon, em outra simetria. Por outro lado,

o espectro de absorção ótica desses cristais mostra o apa- /

recimento de novas linhas nas regiões onde a absorção dev:L

da ao ü(3+) tetragonal ê encontrada. /

As direções principais podem ser d'efinidas em /

relação aos eixos do cubo tomando z na direção [110], x e

y no plano (110) sendo que x forma um ângulo de + {19 + 1)

com a direção [110], Como o ângulo entre as direções [110]

e [2213 ê 19.5° o eixo x está na direção [221] apontando

para o centro do cubo situado na posição [221]; existem 12

direções equivalentes a [221], dando 12 sítios possíveis .

Diversos modelos são propostos para explicar esta simetria

e compensação de carga, sendo o mais razoável o de um íon

F~ intersticial, situado na posição [221] (unidade = ares-

ta do cubo de flúor) referida a posição Ion urânio, substi.

tucional. A figura,que se segue, mostra a variação angu-

lar de uma das raias do espectro, no plano (110).
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Fig. 8 ~ Variação angular

do espectro de U(3+) or-

torrômbico em CaF2/ no

piano (110), segundo

Mahlab et al.21t

Title et ai.8 e Hargreaves estudaram o espectro

de absorção ótica de CaF2 e SrF2 com 0(3+) tetragonal. A

figura abaixo mostra o espectro obtido por Title.8 Pode-se

notar algumas bandas muito pouco intensas devido a U(2+)

neste espectro.

lio ' ilo ' lio ' ilo ' do ' & '

Fig. 9 - Espectro de absorção ótica de U(3+) em CaF2

5°K, segundo Title et ai.8
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Hargreaves9»10 obteve os espectros de absorção â

tanperatura de 77°K mostrados nas figuras 11 e 12, â temperatura de

20 K (apresentado na fig. 1) e o espectro de fluorescência

na região de 2.6 v, que ê a região onde foi observada emis

são laser nestes cristais. Baseado nestes dados, Hargrea-

ves10 propõe o esquema de níveis abaixo para os dois mult_i

pletes mais baixos de U(3+) tetragonal em CaF2 a 20°K

As setas que apontam para baixo indicam as tran-

sições fluorescentes observadas, sendo as quatro primeiras,

transições de laser.
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Pig. 10 - Esquema de níveis de ü(3+) em CaF2, segundo

Hargreaves.!°
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Pig. 11 - Espectro de ab-

sorção de ü(3+) tetragonal

em:

a) CaF2 a 77°K

b) SrF2 a 295°K

c) BaF2 a 295°K

segundo Hargreaves.9

1.0 3.0 -1.0 5.0 6.0

Fig. 12 - Espectro de ab

sorção ótica de U(3+) te

tragonal a 77°K era

a) CaF2

b) SrF2

c) BaF2

segundo Hargreaves.





45

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo apresentamos os resultados obti -

dos de absorção ótica e RPE bem como a sua discussão e in-

terpretação.

4.1. Resultados de Absorção Õtica

Os espectros de absorção õtica de nossos cristais

de CdF2:U, obtidos a 20°K e a 77°K são mostrados nas figu-

ras 13 a 16. A comparação com os espectros de absorção

de CaF?, SrF2 e BaF2 apresentados nas figuras 1 a 12, mos-

tra que há um acordo qualitativo entre eles, indicando a

presença de U(2+) e U{3+), o primeiro em maior quantidade.

A principal diferença encontrada está associada ãs bandas

da região compreendida entre 1800 nm e 2600 nm correspon -

dentes a U(2+) e U(3+), que nos nossos espectros aparecem

com intensidade muito baixa. Estas bandas são em geral

mais largas e menos resolvidas, mesmo a 20 K. A compara -

ção quantitativa entretanto está sujeita a erros considera

veis dado o alargamento das bandas que observamos. A iden

tificação completa e não ambígua das bandas de absorção de

vidas a cada ion em Cd.P2, e o estabelecimento de um esque-

ma de níveis correspondente não foram feitas pois exigi-

riam a investigação de amostras que apresentassem predomi-

nância marcante de um só tipo de íon. Não dispondo de a-

mostras desse tipo, fizemos uma atribuição por comparação

com o espectro em CaP2 e SrF2.

As bandas na região em torno de 2400 nm são atrjL

buídas a U(2+); na região em torno de 1900 nm e de 2200 nm

a U(3+). A identificação das bandas na região compreendi-

da entre 1700 nm e 400 nm é indicada na figura 13; a letra
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a correspondendo a ü(2+) e a letra b a U(3+). Na região de

comprimentos de onda inferiores a 800 nm a atribuição a um

dos ions i mais incerta por falta de maior número de dados

comparativos. Observamos que as bandas na região compreen

dida entre 1700 nm e 1500 nm em CdF2 aparecem em valor mais

alto de energia, comparadas com CaF2. A seta em 0.976 mi-

crons indica onde deveria aparecer a banda de absorção de

Yb(3+).

Comparando nossos espectros de U{3+) em CdF2 com

o de U(3+) em CaF2 * > f e estabelecendo uma simples propor

cionalidade entre os coeficientes de absorção por cm, est^

mamos a concentração de U(3+) em CdF2 como sendo da ordem

de 0.03% molar. Estimativas semelhantes para ü(2+) indi-

cam a concentração de 0.4% molar.

A comparação dos espectros a 20 K e 77 K nos mos

tra um alargamento das bandas de absorção.
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Fig. 13 - Espectro de Absorção de G3F2:U a 20°K.
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Fig. 14 - Espectro de absorção de CdF2:ü a 77 K.
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Fig. 15 - Espectro de Transmissão Ótica de CdFy:U a 20°K

Nota-se bandas devidas a IT:.0 em 2.6.

/
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Fig. 16 - Espectro de Transmissão Õtica de CdF?:U a 77°K.
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4.2. Resultados de RPI5

O espectro de RPE de CdF2: U obtido ã temperatu-

ra de hélio liquido é mostrado na figura 17. A sua anali-

se vem apresentada a seguir sendo indicadas as ressonâncias

observadas a partir do limite inferior em campo magnético:

1) uma raia (A) isotrõpica com cerca de 40 gauss de largu-

ra, em g = 6.92 + 0.05, observável até temperaturas de

ordem de 20°K.

2) uma raia (B) isotrõpica com cerca de 30 gauss de largu-

ra em g = 3.4, observável até temperaturas da ordem de

20 K; associamos esta raia ao Ion Y, (3+) era sítio subs-

titucional cúbico cujo valor de g medido por Konyukhov

et ai.1»5 é g = 3.4359 + 0.008; esta identificação se

tornou mais evidence pela presença dos espectros asso -

ciados aos isótopos 1 7 1Yb (abundância 14.4%) e '" 'Yb

(abundância 16.2%), cujos spins nucleares, I = 1/2 o

I — 5/2 respectivamente, produzem interação hiperfirui

conhecida.

3) üma raia (C) assimétrica, com largura de cerca de 300

gauss, isotrõpica, em g = 2, observável até temperatu -

ras da ordem de 20°K.

4) Um grupo de seis raias (D) em g = 2, características do

íon Mn(2+) presente na amostra e observadas também â

temperatura ambiente.

5) Duas raias isotrópicas, estreitas e de pequena intensi-

dade, superpostas ao espectro do Mn(2+) e obsei-vãveis .i

temperatura ambiente.

& ondulação observada no espectro superposta ã

raia do Yb(3+) não ê devida ã amostra, estando provavelmen

te associada a impurezas presentes nas paredes da cavidade

de micro-ondas.

Na discussão apresentada a seguir nos preocupare

mos com a interpretação das raias A e C.
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Fig. 17 - Espectro âe RPD de CdF:, :U ã temperatura
d e h e 1 i o 11 u u i d o.
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4.3. Discussão

Nenhuma das ressonâncias jã observadas em CaF2 t

SrF2 e BaF2, descritas no Capitulo 3, quer devida a U(2+)

quer a U(3+) foi detectada em nossas experiências. A con-

centração de Urânio na nossa amostra é de 0.5%; concentra-

ções de ions paramagnêticos da ordem de 0.05% ou menos sâo

facilmente detectadas em RPE, dando origem a raias inten-

sas.11 Esses fatos, acrescidos das diferenças no espectro

ótico relatadas acima, nos levam a concluir que os Ions

U(2+) e ü(3+) obse.rvados por absorção ótica em CdF2 devem

ocupar sítios de simetrias diferentes daquelas jã detecta-

das por RPE em CaF2, SrF2 e BaF2.

Raia C: ü(2+)

As experiências de RPE jã realizadas com U(2+) ern

CaF2, SrF2 e BaF2 evidenciaram este Ion em simetria trigo-

nal apenas. O espectro ótico associado não está completa-

mente explicado. Segundo Hargreaves]°, a multiplicidade de

bandas de absorção ótica pode ser explicada se fizermos a

hipótese de uma simetria baixa no sitio ocupado por ü(2+),

conforme discutido no Cap. 3. As medidas de densidade in-

dicam que ü(2+) deve ser intersticial1°, o que explica a

simetria trigonal observada em RPE como sendo devida ã co:n

pensação de carga.

A questão que queremos discutir ê se U(2+) o

ü(3+) podem ocupar sítios com simetrias diferentes das já

observadas, e neste caso que alterações seriam esperadas

nos respectivos espectros óticos. Neste sentido considere

mos a experiência realizada por Hargreaves9: cristais de

CaF2:U que estudados por absorção ótica e RPE apresentam a

penas ü(4+) em simetria trigonal, ao serem irradiados à

temperatura ambiente com ultra-violeta ou radiação y são

convertidos de U(4+) para U(3+) e deste para U(2+) ou dire

tamente de ü(4+) para U(2+). A conversão foi acompanhada

pela mudança no espectro de absorção ótica. Os cristais

assim convertidos apresentam um espectro ótico semelhante,
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mas que não exibem as bandas estreitas características de

ü(2+) e ü(3+) na região do infravermelho. Em princípio não

se espera que irradiação y oxx ultra-violeta possa provocar

migração dos íons substitucionais U{4+) e U(3+) para a po-

sição intersticial alterando ao mesmo tempo seu estado de

carga de modo a obter-se ü(2+) intersticial. Isto indica

que U(2+) pode ser substitucional e estável â temperatura

ambiente; que neste caso seu espectro de absorção ótica se

rã o mesmo, esceto na região das transições de f para f no

infravermelho. A ocupação de outro sítio deve ser notada

de maneira sensível nas transições do estado fundamental

para o primeiro estado excitado porque a separação produzi-

da pelo campo cristalino no multiplete fundamental, embora

menor, é comparável com a separação entre os dois multiple

tes mais baixos, confirme se vê nos esquemas de níveis a-

presentados no Cap. 3. Em outro sítio, o desdobramento pro

duzido pelo campo cristalino ê diferente, dá origem a ou-

tras transições, modificando o espectro ótico.

Os argumentos expostos acima nos levan a concluir

que o íon U(2+) que observamos por absorção ótica em CdF:>

ocupa um sítio de simetria diferente daquela jã observada.

Outra modificação que ocorre é quanto ao campo

cristalino. Via de regra, os tempos de relaxação são meno

res em CdF2 do que em CaF2; p. ex. o espectro de RPE de

Yb{3+) em simetria cúbica, observável até 77°K em CaF2 ,

não é observável a 20 K em CdF2, indicando que o campo cr is

talino em CdF2 deve introduzir maior mistura de estados ex

citados no estado fundamental.

A raia C, larga e assimétrica {característica de

um íon não-Kraniers) observada em nossos espectros de RPE

em g = 2 e compatível com a ressonância esperada para um

íon U(2+) em simetria cúbica cujo estado fundamental seja

o triplete r5. A existência de pequenas distorções locais

aleatórias e a mistura com estados excitados explicam a as

simetria da raia e sua largura. Por outro lado, devido ã

sua intensidade, a raia C deve estar associada a uma impu-

reza paramagnêtica presente em grande quantidade no cris-
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tal, devendo-se sublinhar que nenhuma das impurezas detec-

tadas, além do U, poderia originá-la. Considerando os re-

sultados de absorção ótica, que indicam uma simetria dife-

rente para o U(2+) comparada ãs anteriormente observadas

em CaF?, SrF? e BaF2, onde a simetria cúbica era perturba-

da por uma distorção axial bem definida (trigonal), é in-

teiramente plausível considerar que o ü(2+) se situa, no

CdF2, em posição substitucional em simetria local cúbica.

Nestas condições, poderaos associar a raia C ao ü(2+), nes-

ta simetria, seu estado fundamental sendo o triplete r5.

Raia A: U(3+)

A experiência de conversão de Valencia exposta

acima nos leva â conclusão que U(3+) em sítios diferentes

dá origem a espectros de absorção diferentes na região do

infravermelho; explicando as diferenças encontradas em

nossos espectros.

A concentração de ü(3+) em nossos cristais de

CdF2 é maior que a de Yb(3+), e menor que a de ü(2+). Ne-

nhuma das ressonâncias já observadas devidas a U(3+) des-

critas no cap. 3 foi detectada em nossos espectros; as si-

metrias tetragonal e trigonal são bem caracterizadas pela

variação angular do espectro e não foram observadas em nos

sas experiências. Em simetria cúbica, a ressonância no

quadruplete r8, também caracterizada por uma variação angu

lar não foi observada. Na únicar eferencia que se tem a

ressonância de ü(3+), atribuída ao quadruplete ra em sime-

tria cúbica por Title et ai.8 em CaF2, o espectro está su-

perposto ao de U(3+) tetragonal; a variação angular apre -

senta poucos pontos e o valor de g não foi interpretado, es

tando em desacordo com o previsto por Teoria de Campo Cris

talino. 32»tih A falta de mais dados experimentais acerca

de U(3+) em sítio cúbico dificulta uma previsão teórica a-

cêrca do desdobramento produzido pelo campo cristalino no

estado fundamental em matrizes de CdF2. Dependendo dos pa

râmetros que descrevem o campo cristalino, é possível que

em CdF2 o dublete r6 fique abaixo do quadruplete r8. A res

sonância no dublete r6 dã origem a uma raia isotrõpica, em
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simetria cúbica.

U{3+) em CaF2 apresenta uma emissão laser
3'^ era

2.610 nm devido à transição de ''Iji/?. para ''Ig/;?. Boyd et

al.? mediram o tempo de vida no estado meta-estãvel ^ 11 ;•./;,>

e encontraram o valor t = 130 psec.

Conforme discutido no parágrafo 2.1.2, nestas COT

diçÕes ê possível despopular o estado fundamental, diminu-

indo a intensidade da raia de RPfí observada. As figuras

mostram o efeito da irradiação com infra-vermelho, descri-

to no parágrafo 2.1.3, sobre a raia em g = 6.92, notando-

se uma grande diminuição da intensidade.

Fig. 18 - Espectro de RPE em torno de g = 7. Acima com ir-

radiação infravermelha; abaixo sem irradiação.

O mesmo espectro foi obtido, iniciando-se a irra

diação nos pontos indicados pelas setas na Figura 19. Os
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espectros foram obtidos cora o campo magnético variando em

sentido crescente {da esquerda para a direita).

Fig. 19 - Espectro de RPE era torno de g = 7. 0 espectro

mais abaixo foi obtido sem irradiação infra-

vermelha .

A irradiação através de um filtro Oriel G-776-7100

que absorve a radiação infravermelha acima de 8000 nm, não

produziu o efeito observado acima. Isto mostra que este

efeito é produzido predominantemente por radiação infra-

vermelha, que abrange a região do nível meta-estãvel (ní-

vel laser).

O efeito da radiação infravermelha não foi um

efeito térmico pois aquecendo a amostra a partir de 4.3°K

a raia do YB(3+) deixa de ser observável antes da raia em
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6.92, e durante a irradiação permaneceu com a mesma inten-

sidade.

A experiência de irradiação infravermelha indica

que a raia (A) associada ao U(3+), o único que possui esta

do meta-estãvel capaz de, por borabeamento ótico, despopu -

lar o nível fundamental. Como a raia (A) ê isotrõpica, es

te nível esta associado ao dublete de Kramers r6, em sime-

tria cúbica. Conforme descrito no capitulo 3, o valor de

g calculado em ordem zero é g = 8/3. Se considerarmos mi_s

tura de estados excitados, por violação do acoplamento LS,

no dublete F6 o calculo do fator g pode resultar em um va

lor mais alto, mesmo assim aquém do valor experimental ob

tido. Deve-se ressaltar entretanto que a previsão teórica

do valor de g para actinídeos não deve ser feita por um mo

delo de campo cristalino. Este pode fornecer resultados a

propriados para o caso de íons de terras raras onde a cama

da eletrônica incompleta está blindada por camadas eletrô-

nicas externas (campo cristalino fraco), o que não é o ca-

so dos actinídeos. Para estes os elétrons magnéticos es-

tão expostos diretamente ãs interações com os ligantes e

um modelo mais realistico deve ser utilizado.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES

No presente trabalho, o estudo da ressonância pa

ramagnética eletrônica e da absorção ótica de U(2+) eü(3+)

em matrizes de CdF2 nos conduziu ã identificação de dois

centros paramagnêticos.

O íon U(2+) foi observado em simetria cúbica ,

tendo como estado fundamental o triplete r5, perturbado por

distorções de simetria e mistura com estados excitados. Ê

atribuída a este Ion a raia larga e assimétrica observa-

da em g ~ 2.

O lon U(3+) foi observado em simetria cúbica, ten

do como estado fundamental o dublete r6, que dâ origem â

raia em g = 6.92.

Convém assinalar que os ions U(2+) e U(3+) fo-

ram observados em cristais de CaF2, SrF2 e BaF2, isomorfos

do CdF2, porém em simetria local diferente da que foi i-

dentifiçada neste trabalho.
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