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SUMARIO

O espectro de Ressonância Paramagnética Eletrôni

ca (RPE) do Ion V + foi investigado em amostras policris-

talinas de ortofosfato de lantânio (LaPO.) e ortofosfato

de cério (CePO.) dopadas com 0,2$ em peso de pentóxido de

vanãdio (V2O5). As medidas foram executadar à temperatura

ambiente e 9,5 GHz,

L N O LaPO,, os espectros de RPE revelaram a exis-

tência de dois sítios não-equivalentes, ambos de simetria

axial, sendo que o sítio mais estável é provavelmente um

sítio substitucional«,

No CePO., foi observado apenas um espectro de sí̂

metria axial, atribuído ao íon V + em sítios substitucio-

nais. Alem disso, foi observada uma curva central, bastan

te larga, atribuída a aglomerados ferromagnéticos de íons

de vanádio.

Foram executadas também medidas de absorção fot£

acústica nos dois compostos. Os resultados das medidas de

RPE e absorção fotoacústica, interpretados à luz da teo-

ria dos orbitais moleculares, indicam que tanto no orto-

fosfato de lantânio como no ortofosfato de cério o orbi-

tal fundamental (d 2 2) do elétron desemparelhado é iôni
x -y

co puro, enquanto que os orbitais excitados d e d
xy xz,yz
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são parcialmente covalentes, sendo que o grau de covalên-

cia é maior para o orbital d .
xy

^-Finalmente, convém destacar que parte da teoria

necessária para a interpretação dos espectros de RPE e ab

sorção fotoacústica (analise do desdobramento dos níveis

de energia de um elétron d no campo cristalino de um anti.

prisma coroado distorcido) foi desenvolvida pelo autor no

presente trabalho, constituindo portanto uma contribuição

original.



ABSTRACT

The Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectrum
4+of V was investigated in polycrystalline samples of

lanthanum orthophosphate (LaPCK) and cerium orthophosphate

(CePO,) doped with 0.2 wt I vanadium pentoxide (V2O5).

Measurements were performed at room temperature and 9.S GHz.

4- -In LaPO4, two non-equivalent axial sites were

inferred from the EPR spectra. The most stable of these

two sites is probably substitutional.

-In CePO4, a single axial spectrum was observed.

It was attributed to V4+ in substitutional sites. A central,

wide line was also seen; it was attributed to ferromagnetic

clusters of vanadium ions.

Photoacoustic absorption spectra were also

recorded for the two compounds. The EPR and photoacoustic

absorption data, when analyzed using the molecular orbital

theory, show that for both lanthanum orthophosphate and

cerium orthophosphate the ground orbital (d 2 2) of the
x —y

unpaired electron is purely ionic, while the excited
orbitais d and d are partly covalent. The degreexy xz,yz
of covalency is higher for the d orbital.

.Finally, it should be pointed out that part of

the theory'used for the interpretation of the EPR and
vi



photoacoustic absorption spectra (study of the ligand

field splitting of a d orbital in a site of distorted

capped antiprisn structure) was developed by the author

in the present work and is therefore an original

contribution.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Um dos problemas da atualidade é o armazenamento

dos rejeitos resultantes da queima do combustível nuclear

em reatores comerciais. Estes rejeitos apresenta» altos

índices de radioatividade e levam uai tempo muito grande

para decair a um nível de radioatividade tolerável pelos

seres humanos e outras espécies vivas.

A Figura 1 mostra o tempo necessário para que a

radioatividade dos actinídeos e outros isõtopos de longa

vida geralmente encontrados entre os produtos de fissão

decaia a níveis considerados seguros. Como vemos na figu-

ra, o Cs, o Sr e o Cm são importantes ate cerca

de 1000 anos; o amerício-241 e o plutônio-240 são impor-

tantes até 5000 anos; o amerício-243 e o plutônio-239 ain

da existem em quantidades significativas após 20.000 a

30.000 anos. 0 risco biológico total (curva I)diminui pro-

gressivamente após os primeiros 100 anos, passa por vr mi

nimo após 100.000 anos e aumenta ligeiramente até 1 milhão
226 229de anos, graças a formação de Ra e Th. Considerando

um período de imobilização razoável como aquele em que o

risco biológico total decaia a um centésimo ou um milési-

mo do risco após 100 anos, a figura mostra que os resíduos

devem ser armazenados em um meio que se mantenha estável

por 1000 a'10.000 anos.
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Una das soluções propostas para a inobilização

dos rejeitos radioativos consiste no uso de ortof osfatos

de lantinio e cério (LaPO4 e CePO^), que sio análogos do

mineral nonazita. Existem várias razões para essa escolha.

Em primeiro lugar, a nonazita apresenta una grande estabi

lidade flsico-qulmica (MO anos) sob diversas condições

geológicas. Além disso, o mineral ê capaz de incorporar es

sua rede cristalina, em solução sólida, altas concentra-

ções de urânio e tório. Finalmente, a monazita apresenta

uma boa resistência a danos causados pela radiação natu-

ral de íons em solução sólida e a mobilidade desses íons

na monazita é extremamente baixa.

As propriedades físico-químicas dos ortofosfatos

de lantânio e cério têm sido objeto de investigações in-

tensivas , que incluem o estudo de soluções sólidas de

íons de metais de transição, terras raras e actinídeos nes

ses materiais. 0 objetivo dessas investigações é relacio-

nar as propriedades fundamentais das soluções sólidas aos

parâmetros que determinam a aplicabilidade dos análogos

sintéticos da monazita copo meio de contenção de Tesíduos

radioativos.

No presente trabalho, foram investigadas, atra-

vés de técnicas de ressonância paramagnetica eletrônica ,

as propriedades do íon V * em solução sólida nos ortofos-

fatos de lantânio e cério.



O trabalho pode ser dividido em três partes: na

primeira (Capítulo II) ê apresentada ima revisão biblio-

gráfica; na segunda (Capítulo III) uma teoria importante

para a analise dos resultados experimentais, a teoria do

campo ligante, £ aplicada ao sistema a ser estudado; na

terceira (Capítulos IV a VII) os resultados experimentais

são apresentados e discutidos.
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Figura 1: Risco biológico relativo de vários nuclídeos ra
dioativos em função do tempo(Extraído da Referência 1).



CAPÍTULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - * Estrutura Cristalina do LaPO^ e CePO4

Os ortofosfatos de lantânio e cério podem existir

em duas diferentes fases cristalinas. A fase hexagonal

se forma quando a cristalização ocorre em baixas temperatu

ras. Esta fase é metaestável; acima de 400°C, ocorre uma

transformação irreversível para a fase monoclínica . No

presente trabalho, hã interesse exclusivamente nesta últi-

ma fase, que é análoga ao mineral natural monazita.

A fase monoclínica do LaPO. e CcPO. foi estudada

por diversos pesquisadores * ' * . A rede cristalina per

tence ao grupo espacial P2../n. Os valores experimentais dos

parâmetros de rede diferem ligeiramente de trabalho para

trabalho, mas observa-se que os parâmetros a, b e c para o

LaPO. são cerca de 0,61 maiores que para o CePO.. Os valo-

res mais recentes para os parâmetros de rede são: LaPO. :

a» 6,837 X, b« 7,077 X, c-6,510 X, 3-103,24°; CePO4 :

a« 6,800 X, b . 7,023 X, c» 6,472 X, 3» 103,47°.

A configuração dos átomos dentro da célula unitá-

ria da monazita foi estudada por Beall et ai. Segundo es-

ses pesquisadores, a estrutura ê composta de átomos de La

ou Ce com número de coordenação igual a nove, ligados por



tetraedros distorcidos de fosfato (Figura 2). 0 poliedro

formado pelos nove íons de oxigênio em torno do átomo de

Ge ou La(Figura 3 e Apêndice A) pode ser descrito como ua an

tiprisma coroado distorcido (vide Capítulo III). Existem

quatro sítios não-equivalentes para o cátion na célula uni

tária (Figura 4). Os sítios 1 e 4 apresentam simetria de

inversão e portanto são magneticamente equivalentes. 0

mesmo ocorre com os sítios 2 e 3. A operação que liga esses dois

conjuntos de sítios é uma rotação de 180° em torno do ei-

xo b da estrutura monoclínica. Assim, no caso de pós, os

quatro sítios são magneticamente equivalentes.

2.2 - Características Gerais do Espectro do V * em Sí-

tios de Simetria Axial

0 estado fundamental do íon V é um estado "T

onde D corresponde a um momento angular orbital L« 2. A

configuração eletrônica da camada incompleta é 3d . 0 prin

cipal isótopo do vanádio, o V, com uma abundância de

99,761, possui spin nuclear 1 = 7/2.

0 espectro de RPE do V em sítios de simetria

axial pode ser interpretado com o auxílio do Hamiltoniano

de spin :

* - W z * *x"HxSx+ HyV + W z • W x + SyV <1 >

onde g e g são os fatores de desdobramento espectroscó-



o OXIGÊNIO

FÕSPORO

Figura 2: Projeções da estrutura cristalina da monazita

no plano ac e no plano ab (Ln: Ce ou La)(Referência 1)..
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Figura 3: Poliedro de coordenação do Ce em CePO.(Apêndi-
ce A).



Çj La ou Ce

O OXIGÊNIO

SlTIO OPERAÇÃO DE SIMETRIA SÍTIO 1 •* SÍTIO r

2
3
4

ROTAÇÃO DE 180 Ei! TORNO DO EIXO b

REFLEXÃO NO PLANO ac

INVERSÃO

Figura 4: Os quatro sítios çationicos existentes na célu-
la unitária da monazita. As operações de simetria que trans
formam um dado sítio nos outros três estão indicadas na
ilustração»(Referência 1).



pico paralelo e perpendicular; B e o magneton de Bohr; H ,

H e H são as componentes do campo magnético aplicado, H;

S , S e S são as componentes do operador spin eletrôni-

co; A, e AA são as constantes de acoplamento hiperfino pa-

ralelo e perpendicular; IY>?V
 e I são as componentes do

x y z

operador spin nuclear e z é o eixo de simetria axial do si

tio.

Em geral, g,BH, g^BH >> A,, Ax na equação (1). Nes_

se caso, as posições aproximadas dos campos de ressonância

podem ser calculadas teoricamente us ando-se a teoria das

perturbações de segunda ordem para diagonalizar o Hamilto-

niano (1). 0 resultado é o seguinte :

^ * m2] (2)

(m) = HQi - Ajn/g^ - [(A
2
 + A ^ ^ B ^ l í K I + D - m

2 ] (3)

onde H^(m) são os campos de ressonância para H//z, Hx (m)

são os campos de ressonância para H//x,y, . HQ » hv/g,3 ,

Hn * hv/g, (J, v é a freqüência de microondas, I « 7/2 e

No caso de amostras policristalinas, todas as orien

tações do campo magnético aplicado em relação ao eixo de

simetria do sítio são igualmente prováveis; nesse caso, o

espectro de RPE apresenta picos nas posições para as quais

a variação angular do campo de ressonância passa por um mi

ximo ou por. um mínimo, t possível demonstrar que para o
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Hamiltoniano (1) a posição desses picos é* dada pelas equa

ções (2) e (3).

0 efeito de ura campo cristalino de simetria: a-

xial sobre um estado D é desdobri-lo era três estados

simples, d 2, d 2,2 e d , e ura estado duplamente degene-z x-y xy
r a d 0» dxz,yz'

De acordo cora as teorias do campo cristalino e

dos orbitais moleculares , os parâmetros do Hamiltoniano

de spin estão relacionados aos parâmetros do campo crista

lino através de equações que dependera da simetria do sí-

tio e do grau de covalência das ligações atômicas entre o

íon central e os ligantes. Para um estado fundamental nãb-
17-19degenerado, essas equações sao as seguintes :

a) Estado fundamental d 2 :

- 6 > 0 B z 2 B x ..

71 * (l1/7)(gA-ge)] (6)

I - (15/14)(gx-g )] (7)

onde g = 2,0023, \Q ê a constante de acoplamento spin-õr

bíta do íon livre, B 2 e B são as frações de orbitais

tipo d nas funções anti-ligantes correspondentes, A x «

» E(xz,yz) - E{z ) , K é um termo que representa a intera-

ção de contato de Fermi e P - 8eP«N3N
 < d

z
2 l r " 3 | d

z
2 y * on"
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de r é a distância entre o elétron desemparelhado e o nú-

cleo do íon central.

b) Estado fundamental d 2 2 ou d :

x —y xy

h B ge " 8 A0 B
a
B b / A "

*x " *e - n0 BaBxz.yz/AlA, - - P[(4/7 + K)B2-(g#-ge)-(3/7)(gi-ge)] (10)

J gA-ge)] (11)

onde A, = E(b) - E ( a ) , LL * E(xz,yz)-E(a), P-8 e

2 2Para um estado fundamental d 2 V2» a » x -y , b « x y ; parax -y
um estado fundamental d , a = xy, b = x^-y .

As equações (4) a (11) são válidas para A,, &/>*$

0 caso em que essas desigualdades nio são satisfeitas é

discutido na literatura, onde também é abordado o caso em

que o estado fundamental é degenerado

Recentemente, foi mostrado por Ovrersluizen e Metselaar

que para o íon de V * no estado fundamental dx
2 2 ©u d ,

as equações (8) a (11), quando aplicadas aos parâmetros

do Hamiltoniano de spin publicados na literatura para um

grande número de compostos, levam a valores coerentes pa-

ra os coeficientes B e B. se supusermos que kff < 0, A^ < 0

e P « 122x 10~4 cm"1.



CAPÍTULO I I I

TEORIA

3.1 - Introdução

Como foi visto no item 2.1, o poliedro formado p£

los nove Ions de oxigênio em torno do átomo de lantânio ou

de cério na monazita ten a forma de um antiprisma coroado

distorcido. Para aplicar a teoria do campo cristalino apre

sentada no capítulo anterior ao caso do íon V * em sítios

substitucionais na monazita, é preciso conhecer o desdobra

mento causado pelo campo cristalino na configuração mencio

nada acima. Esta análise não foi encontrada na literatura,

constituindo portanto uma contribuição original desenvolvi,

da no presente trabalho. 0 estudo do desdobramento causado

pelo campo ligante no antiprisma coroado regular é apresen

tado no item 3.2; o caso do poliedro distorcido é examina-

do no item 3.3.

3.2 - Desdobramento do Campo Ligante: Antiprisma Coroa-

do Regular

0 antiprisma coroado regular (Figura 5) é o poli£

dro obtido a partir de um cubo girando-se uma das bases de

45° e acrescentando-se um nono vértice sobre o eixo de si-

metria quádrupla, a uma distância do centro igual a metade

da diagonal do cubo. Supondo que o ion paramagnetico Ln ej>

tá no centro do cubo e os ligantes 0- a 0 Q nas posições

dos vértices, as coordenadas (x^,y^,z^) dos dez átomos são :

12
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Ln(O,O,O); Oj (~a,-a,-a)d; O2(-a,-at-a)d; O3(a,a,-a)d ;

O4(a,-a,-a)d; O5(0,-a/2,a)d; O6(-a/2,0,a)d; O7(0,a/2,a)d;

Og(a/2,0,a)d; OQ(0,0,1)d, onde a«/3/3, d é a distância en

tre os ligantes e o ion paramagnético central e o sistema

de coordenadas usado é o mesmo da Figura 5.

Figura 5: Antiprisma coroado regular.

0 método usado para calcular o potencial elétri-

co a que está submetido o elétron desrcnparelhado . do íon cen

trai foi o descrito por Orton . 0 potencial elétrico de-

vido a um ligante 0. de coordenadas (x-,y. ,?.) é dado por:

(12)
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onde e. é a carga efetiva do ion 0 - e R. é* a distância en

tre o ponto (x,ytz) e o íon 0..

A equação (12) também pode ser escrita na forma:

V. = 2 \ : T7I

onde r * x + y + z é a distância da origem ao ponto (x,y,z)
2 2 2 2.»

e r? » xf + y^ + z. é a distância da origem ao íon 0^.

Supondo que não há superposição entre os orbitais

do íon central e os ligantes, isto é,que r << r., podemos

substituir o denominador da equação (13) por uma expansão

binomial contendo termos do tipo r/r-, x-x/r., etc. No ca

so de um elétron d, é possível demonstrar que apenas as

potências 2 e 4 das coordenadas do elétron precisam ser

incluídas na expansão.

Aplicando o método descrito acima ao caso do an-

tiprisma coroado regular, obtemos o seguinte potencial e-

létrico:

V» Z V. = - % [3z2-r2] -12 4r [35z4 - 30r2z2 + 3r4] (14)
l 3 b2d3 72 â

De acordo com o teorema de Stevens ' , entre

os termos da equação (14) e os operadores do Hamiltoniano

correspondente existem as seguintes relações:
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3z2 - r 2 * - (6 /21) <r2> ILZ
2 - 2) (15)

35z4 - 30r2z2 • 3r4 - (2/63) <r*> [35L2* - 1551̂ 2 + 72] (16)

onde <rn> « /J" [R(r)]2rn . r dr e R(r) é a função de onda

radial do elétron desemparelhado.

Aplicando as relações (15) e (16) ao potencial V,

dado pela equação (14), obtenos o seguinte Haailtoniano:

H = - - -Sr <r 2>[L z
2-2] - - Ü - -?- <r4> [35LZ

4 - 155L22 + 72]
7 d"5 2268 d*

(17)

As auto-funções do Hamiltoniano (17) podem ser

escritas na forma usual d,2 = |0>f d _*(1//2)(|i> + |-1>) ,
z xz,yz

d » (1//2)(|2>-|-2>), ã2 V 2 - (1//2)(|2>+ |-2>). Os auto-

-valores correspondentes são:

E(z2) - G G

E(xz,yz) » J G 2 ^ G 4 ' (19)

E(xy) * E(x2-y2) « - | G2 - ̂ G4 (20)

onde G- • e <r >/d , G4 « e <r >/d .

As equações (18) a (20) também podem ser escri-

tas na forma:

E(z2) 2 114 G4 .

rf- - 7 - TO iq í21)
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E(xi.yi) 1 76 G,

E(xy) E(x2-y2) 19

(22)

(23)

As equações (21) a (23) estão representadas gra-

ficanente na Figura 6.

N
O
ÜJ

-0,2 -

-0,4

Figura 6: Energias dos orbitais d no campo cristalino do
antiprisma coroado regular, em função de G4/G2.

Para determinar qual e o estado fundamental, va-

mos estimar o valor de G4/G7 usando os valores de <r > e

<r > para o íon V livre e substituindo d pelo valor mé-

dio, d_,da distância cãtion-ligante no ortofosfato de cé-
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rio. De acordo coa Abragaa e Bleaney , <r > « 0,386 X ,

<r > * 0,282 A ; segundo os dados de Bea11 et ai , d «

= 2,52 A. Assim, teiaos:

< r4 >

d£ <rZ

o,115 (24)

Substituindo nas equações (21) a (23), temos :

E(z2)/G2=0,22, Efrz.yzyG^O.ig, E(xy)/G2 « E(x
2-y2) /G2=-0,30

0 estado fundamental para o antiprisma coroado regular ê

portanto o estado degenerado d , d 2 2.
xy x —y

3.3 - Desdobramento do Campo Ligante: Antiprisma Coro<a

do Distorcido

Vamos agora examinar o efeito de distorções so-

bre os níveis de energia do elétron desemparelhado. Na prá

tica, interessa apenas determinar qualitativamente qual o

estado fundamental, já que os resultados da teoria do cam

po cristalino, na aproximação de cargas pontuais, são sa-

bidamente imprecisos no caso de íons de metais de transi-

çã021.

Para a simetria do antiprisma coroado, distorções

lineares, como uma compressão ou alongamento na direção

de um dos eixos de simetria, não removem a degeneração do

estado fundamental. Assim, vamos considerar o efeito da
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rotação de una das bases do poliedro. Para isso, vamos su

por que as coordenadas dos ligantes são: 0-(-a,-a,-a)d ;

02(-a,-a,-a)d; O3(a,a,-a)d; 04(a,-a,-a)d; 05(-acos6-asen6,

-a cos + a sen6,a)d; 0, (-a cos 6 + a sen 6, acos 8 + a sen 6,a) d ;

0-(a cos 8+ a sen 8, acos 6-asend,a)d; 0«(a cos e ~ a sen e»

-a cos 8- a sen 8,a)d; 0g(0,0,1)d, onde a e d têm o mesmo

significado que no item anterior. Se 9 < */4, a configura

ção dos ligantes corresponde a do antiprisma coroado regu

lar; se 8 « 0, tem-se um poliedro que pode ser chamado de

cubo coroado, isto ê, um cubo com uma nona carga sobre o

eixo dos z. Para ângulos intermediários, a configuração é

a de um antiprisma coroado distorcido.

0 potencial elétrico devido a distorção pode ser

calculado utilizando-se o método descrito no item ante-

rior. 0 resultado final é:

[2z2- (x2
+y

2)] -—5-r i 152 z4 +

72db l

+ [337 - 140(sen46 + cos48 • 6 sen28 cos2e)](x4 + y4) +

• [114 - 840(sen28-cos28)2]x2y2-456 z2 (x 2+y 2) J (25)

Para calcular os elementos de matriz associa-

dos ao potencial V, vamos usar o método proposto por Randic .

Este método consiste em determinar elementos de matriz da

forma <£|Vjj£>, onde £ « 0 , ±1, ±2, V^ são as funções das

coordenadas x, y e z que aparecem no potencial considera
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do e os orbitais são expressos na forma:

* (5/16TT) 1 / 2 R(r)(3 cos2 6-1) (26)

» (1S/8it)1/2 R(r) sen 8 cos 8 exp(±i •) (27)

= (15/32TT) 1 / 2 R(r) sen28 exp(±2i*) (28)

As integrações em R levam a constantes da forma

G « e <rn>/dn , já introduzidas no item anterior. 0 re-

sultado das integrações em 8 e $ aparece na Tabela 1. Usam

do esta tabela, obtem-se os seguintes elementos de matriz

para o Hamiltoniano associado ao potencial V:

H00 - 7 G2 - T8T G4

H22 s * 7 G2 " 185 G

H2-2 * " TO G4 cos2 29 C32)

2 3 4 5
onde G7 - e <r >/d , Gá » e <r >/d .

Diagonalizando a matriz do Hamiltoniano, obtem-se

os seguintes auto-valores:

E(z2) 2 114
"TTp " 7 " VR7 " VR Tq (33)
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TABELA 1: I n t e g r a i s em 8 e <t> para os Orb i ta i s iK-O e

ra D i f erente s P o t e n c i a i s E l é t r i c o s V , .

<0|vk|0> <±i|vk|±1> <±2|Vk|±2> <±2|vk|;2>

z2 11/21 9/21

x2
+y

2 10/21 12/21

z4 9/21 5/21

x4+y4 6/21 6/21

x2y2 1/21 1/21

(x2+y2)z2 2/21 4/21

3/21

18/21

1/21

12/21

2/21

2/21

0

0

0

2/21

-1/21

0
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76

E(xy) 2 19- 140 cos2 26 64Hsf~ = " 7 T* Tq4

7 T*9 Tq (35)

E(x2-y2) 2 19+ 140 cos2 26 G4
—TTT * " 7 TT9 ST

Comparando as equações (33) a (36) com as equa-

ções (18) a (20), vê-se que o efeito das distorções é de£

dobrar o estado degenerado d , d 2 2, sem afetar as ener
xy x -y

gias dos estados d 2 e d . De acordo com as equações
z xz,yz

(35) e (36), este desdobramento é dado por:

E(xy) -E(x2-y2) 280

—^f^— ~ rs?

A equação (37) mostra que o estado fundamental ê

d 2 2 para qualquer valor de 6 diferente de TT/4. Parax -y
6 = TT/4 , o estado fundamental ê o estado degenerado d 2 2,

v
No caso da monazita, o angulo c = TT/4 - 6 que ca-

racteriza a distorção em relação a simetria do antiprisma

coroado regular ê tão grande (Figura 7) que o poliedro re

sultante pode ser considerado como uma forma intermedia

ria entre o antiprisma coroado e o cubo coroado. No caso

do CeP04, e»25° (vide Apêndice A ) .
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Figura 7: Projeção no plano ac do poliedro de coordenação
do Ce em CePO4« 0 ângulo de distorção médio é E =(o1+a2+a-+
a4)/4'2: 25°(Apêndice A).

A Figura 8 mostra o desdobramento dos níveis de

energia do antiprisma coroado regular e distorcido, calcu

lado a partir das equações (18) a (20) com G4/G2 * 0,115

(vide item 3.1) e das equações (33) a f36) com G^/G,»0,115,

6 = TT/4 - e = 20 • Embora os valores numéricos calculados

para os desdobramentos não se apliquem diretamente ao ca-

so real, devido às varias aproximações usadas, a condição

qualitativa de que o estado fundamental é o estado dy2 2

permanece valida.
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d z 2

xz,yz xz.yz

xy

! dxy

REGULAR

\ dxV

DISTORCIDO

Figura 8: Desdobramento dos níveis de energia dos orbitais
d no campo cristalino do antiprisraa coroado regular (para
G4/G2-0,115) e distorcido (para G4/G2» 0,115, e - 25°) .



CAPÍTULO IV

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

4.1 - Preparação das Amostras

As amostras de ortofosfato de lantânio e cério fo

ram preparadas misturando-se, em meio ácido, quantidades

estequiométricas de fosfato dibásico de amônia e nitrato

de lantânio (ou cério) e aquecendo-se a mistura até ocor-

rer precipitação. As reações são as seguintes:

180°C,
La(NO 3) 3 + (NH4)2HPO4

 IO" w> LaPO4 +

)3» (NH4)2HPO4
 1 8 0 C > CePO4 + 2 N H 3 + 3HNO3

A dopagem com vanádio foi executada acrescentan-

do-se ã mistura uma quantidade de pentóxido de vanádio (V7OJ

correspondente a 0,2% em peso do produto final. Os reagen-

tes utilizados aparecem na Tabela 2.

Depois de seco, o precipitado foi submetido a um

tratamento térmico a uma temperatura mais elevada, 420, 820

ou 1020°C, por um tempo que variou de 1 a 24 horas. A in-

fluência do tempo e temperatura deste tratamento será dis-

cutida no próximo capítulo.

24
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TABELA 2: Reagentes Utilizados para a Preparação das
trás.

Reagente

La(NO3)3.6H2O

(NH4)2HPO4

H N 03

V2°5

Reagente

Ce(NO3)3.6H2O

(NH4)2HPO4

HNO3

V2°5

Produto: LaPO4

Quantidade

4g

1,22g

10 cm3

0,00168g

Produto: CePO-
4

Quantidade

4g

1,24g

10 cm3

0,00168g

Fabricante

Merck

Baker

Cario Erba

Cario Erba

Fabricante

Riedel-de Hain

Baker

Cario Erba

Cario Erba

4.2 - Verificação das Fases Presentes

Todas as amostras preparadas foram analisadas por

difração de raios-X, à temperatura ambiente. As linhas do

espectro corresponderam, dentro do erro experimental, às

do mineral natural monazita (Cartão JCPDS 11-556). Nenhu-

ma outra fase foi observada.
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4.3 - Equipamento Utilizado

Os tratamentos térmicos das amostras foram execu

tados em um forno Marshall modelo 1135 com controlador de

temperatura.

Para as medidas de difração de raios-X, foi usa-

do um difratômetro de raios-X Philips PW 1140/60.

As medidas de RPE foram executadas em um espec-

trometro Varian E-12 trabalhando na Banda X (9,5 GHz). A

freqüência do campo de microondas foi medida com um fre-

quencímetro Hewlett-Packard modelo 5340A e o campo magné-

tico externo aplicado foi medido com um gaussímetro de

NMR Systron-Donner modelo 3193.

Os espectros de absorção fotoacústica foram obtî

dos em um espectrometro fotoacustico EG&G PARC modelo 6001.

Para a simulação dos espectros de RPE, foi usado

um computador Burroughs B6900.

Para os cálculos de transformação de coordenadas,

foi usado um microcomputador Schumec.



CAPÍTULO V

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

5.1 - Espectros de RPE do V4+ em LaPO.

4

Os espectros de RPE de três amostras selecionadas

de LaPO. aparecem na Figura 9. Os tempos e temperaturas de

tratamento térmico correspondentes estão indicados na Tabe

Ia 3.

De um modo geral, observou-se que as amostras tra

tadas a 420°C apresentam o espectro típico do ion V + em

um sítio de simetria axial, independentemente do tempo de

tratamento (Figura 9a). Este sítio será chamado de Sítio I.

0 espectro das amostras tratadas a 820°C revela a presença

de um segundo sítio, também de simetria axial, que será

chamado de Sítio II. Alguns dos picos do espectro associa-

do ao Sítio II estão indicados por setas nas Figuras 9b e

9c. A intensidade relativa dos picos associados a este se-

gundo sítio aumenta com o tempo de tratamento a 820°C até

cerca de 20 horas e se mantém constante para maiores tem-

pos de tratamento. No caso de amostras tratadas a 1020°C,

a intensidade dos picos do espectro associado ao Sítio II

aumenta com o tempo de tratamento até cerca de 2 horas e

se mantém constante para maiores tempos. Para as duas tem-

peraturas de tratamento, 820 e 1020°C, a intensidade maxi-

ma do espectro associado ao Sítio II é de cerca de 75% da

27



intensidade do espectro associado ao Sítio I.
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16h, 420°C

lh, 820°C

23h, 820°C

0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 T

4 +Figura 9: Espectros de RPE de amostras de V :LaPO. .
T=300K, v = 9,5 GHz. (a) Amostra A2; (b) Amostra A5; (c)
Amostra A10.

TABELA 3: Tempos e Temperaturas de Tratamento de Três Amos
trás Selecionadas de LaPO*.

Amostra

A2

A5

A10

Tempo de tratamento
(horas)

16

1

23

Temperatura de tratamento

420

820

820
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5.2 - Espectros de RPE do V4+ em CeP(>4

Os espectros de RPE de duas amostras selecionadas

de CePO. aparecem nas Figuras 10 e 11. Os tempos e tempe-

raturas de tratamento térmico correspondentes estão indi-

cados na Tabela 4.

De um modo geral, observou-se que as amostras de

CePO- apresentam, além de um espectro típico de íon V

em um sítio de simetria axial, uma linha central, bastan-

te larga (AHppikó mT) e intensa. Para temperaturas de tra

tamento de 420 e 1020°C, a intensidade desta linha aumen-

ta com o tempo de tratamento. Mesmo depois que a amostra

é retirada do forno e mantida a temperatura ambiente, a

intensidade da linha central continua a aumentar. Alguns

meses depois de preparada a amostra, a linha central doini

na totalmente o espectro (Figura 11).

No caso de tratamentos térmicos a 820°C, a inten

sidade da linha central não varia com o tempo de tratamen

to e se mantém constante ã temperatura ambiente, mesmo vá

rios meses após preparada a amostra (Figura 10).

5.3 - Espectros de Absorção Fotoacustica

A Figura 12 mostra os espectros de absorção foto

acústica de duas amostras de V : LaPO4 (A2 e A5). O es-

pectro de a.bsorção fotoacustica de V : CePO, (amostra B2)
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0.26 0.30 0.34 0.38 0 42 T

Figura 10: Espectro de RPE da amostra B2. T=300K, v=9,5GHz.
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0.26 0.30 0.34 0.38 Q42 T

Figura 13: Espectro de RPE da amostra B4. T-300K, v=9,5 GHz,
H A . 341,91 mT, H £ • 348,30 mT. 0 ganho do espectroroetro
é quatro vezes menor que na Figura 10.
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aparece na Figura 13. De um modo geral, observou-se que

os espectros de absorção fotoacústica das . amostras de

LaPO. e CePO. apresentam dois picos. No caso de amostras

de LaPO4 tratadas a 420°C e de amostras de CePO., a posi-

ção dos picos independe do tempo de tratamento. No caso

de amostras de LaPO. tratadas a 820 e 1020°C, a posição

dos picos varia com o tempo de tratamento. O significado

dessas observações será discutido no próximo capítulo.

TABELA 4: Tempos e Temperaturas de Tratamento de . Duas
Amostras Selecionadas de CePO..

Amostra Tempo de tratamento Temperatura de tratamento
(horas) (©C)

B2 6 820

B4 24 1020
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20x10

Figura 12: Espectros de absorção fotoacústica de amostras de V4+:LaPO4. (a) Amostra
A5; (b) Amostra A2.
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Figura 13: Espectro de absorção fotoacústica da amostra B2.



CAPÍTULO VI

ANÁLISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

6.1 - Determinação dos Parâmetros do Hamiltoniano de

Spin

Como foi visto no capítulo anterior, as amostras

de LaPO. tratadas a 420°C apresentam o espectro típico do

íon V * em um sítio de simetria axial (Sítio I). Para de-

terminar os valores dos parâmetros do Hamiltoniano de spin

associado a este sítio, foram obtidos valores aproximados

para os parâmetros, com base nas medidas experimentais pa

ra a amostra A2 e nas equações (2) e (3). Em seguida, o

espectro do põ foi simulado com o auxílio de um programa

de computador e os parâmetros foram ajustados pelo meto

do dos mínimos quadrados para a melhor concordância possjf

vel com os dados experimentais. Os parâmetros associados

ao Sítio II foram determinados de forma semelhante, a pa_r

tir das medidas experimentais para as amostras A5 e A10.

Na simulação dos espectros das amostras A5 e A10, foram

usados os valores conhecidos dos parâmetros do Sítio I e

a intensidade relativa dos dois espectros, \J\.t foi ajus_

tada pelo método dos mínimos quadrados para a melhor con-

cordância possível com os dados experimentais. Os resulta

dos aparecem nas Figuras 14 a 16 e nas Tabelas 5 a 8.

Os parâmetros do Hamiltoniano de spin para o úni

co sítio observado em amostras de CePO* foram determina-

35
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dos usando-se o mesmo procedimento. Os resultados apare-

cem na Figura 17 e nas Tabelas 9 e 10.

TABELA 5: Comparação entre os Valores Teóricos e Experi-

mentais dos Campos e Intensidades Relativas para os Picos

do Espectro da Amostra A2 (Parâmetros da simulação: \í=9,5(Hz,

AH=2,3mT, I2/I1-0).

Campo

E

281,85

301,71

313,65

317,33

319,61

321,70

323,66

326,09

328,78

334,21

336,76

340,44

341,95

343,37

350,16

351,57

358,72

360,83

367,90

370,77

381,47

401,79

422,40

Magnético
(mT)

T

281,54

301,45

314,40

316,53
-

320.97

322,71

326,96

328,70

334,89

340,88

342,43

343,97

350,35

352,48

358,86

361,37

367,94

369,88

381,67

401,77

422,06

Intensidade

E

0,114

0,205

0,068

-0,091

0,114

0,355

-0,114

0,318

-1,000

0,659

0,114

-0,295

0,432

-0,314

0,682

-0,250

0,477

-0,227

0,432

-0,068

-0,001

-0,001

-0,001

Normalizada

T

0,133

0,212

0,078

-0,226
-

0,530

-0,187

0,234

-1,000

C,893
-

-0,352

0,160

-0,158

0,347

-0,097

0,286

-0,262

0,325

-0,128

-0,116

-0,071

-0,049
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Figura 14: Comparação entre os espectros experimental (a)
e simulado (b) para a amostra A2. Os campos de ressonân-
cia para o íon V * no Sítio I, calculados com base na Ta
bela 8 e nas equações (2) e (3), estão indicados para
H//z (barras maiores) e para H J. z (barras menores).
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TABELA 6: Comparação entre os Valores Teóricos e Experi-

mentais dos Campos e Intensidades Relativas para os Picos

do Espectro da Amostra A5 (Parâmetros da Simulação: V«9,5GHz,

AH«2,3mT, I^I^O

Número de
ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Campo

E

279,27

279,75

281,63

301,33

309,19

311,25

314,77

317,41

321,04

324,88

326,96

328,69

332,25

332,65

334,69

339,56

342,20

343,89

350,19

351,85

358,74

Magnético
(mT)

T

279,41

280,03

281,50

301,15

308,67

310,55

314,74

317,04

312,22

324,77

327,07

328,74

332,71

333,34

334,80

339,61

342,33

344,00

350,27

352,27

358,85

Intensidade

E

0,048

0,044

0,135

0,298

0,067

0,019

0,163

-0,221

1,000

-0,412

0,154

-0,952

0,289

0,281

0,933

-0,288

0,337

-0,240

0,712

-0,385

0,404

Normalizada

T

0,095

0,091

0,144

0,308

0,045

-0,108

0,112

-0,305

0,903

-0,563

0,127

-1,000

0,399

0,368

0,864

-0,262

0,099

-0,312

0,998

-0,148

0,302
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Número de
ordem

22

- 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Campo

E

362,13

367,93

369,86

371,59

373,35

378,92

381,18

388,16

401 ,87

410,75

422,27

432,11

Magnético
(mT)

T

361,98

367,83

369,72

371,39

373,48

378,71

381,63

387,90

401,70

410,06

422,19

432,22

Intensidade

E

-0,327

- 0,269

-0,125

-0,067

-0,135

-0,035

-0,115

-0,048

-0,048

-0,019

-0,019

-0,004

Normalizada

T

-0,231

0,304

-0,098

0,050

-0,118

-0,060

-0,130

-0,053

-0,075

-0,028

-0,051

-0,019
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Figura 15: Comparação entre os espectros experimental (a)
e simulado (b) para a amostra A5. Os campos de ressonân-
cia para o íon V no Sítio I e no Sítio II, calculados
com base na Tabela 8 e nas equações (2) e (3), estão indî
cados para H//z (barras maiores) e Hlz (barras menores).
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TABELA 7: Comparação entre os Valores Teóricos e Experi-

mentais dos Campos e Intensidades Relativas para os Picos

do Espectro da Amostra A10 (Parâmetros da Simulação: \f=9,5GHz,

AH*2,3mT, 12/^=0,75).

Número de
ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 • .

Campo Magnético
(mT)

E T

279,32

280,13

281,59

301,13

309,33

311,46

315,01

317,51

321,37

324,96

327,06

328,67

332,28

333,28

334,71

339,02

341,81

345,52

350,25

352,13

358,85

279,20

280,24

281,50

300,94

308,67

310,55

314,74

317,24

321,43

324,77

327,07

328,74

332,51

333,55

334,80

339,19

342,12

344,00

350,48

352,57

358,85

Intensidade

E

0,059

0,059

0,088

0,265

0,103

0,015

0,162

-0,132

1,000

-0,662

-0,059

-0,471

0,471

0,412

0,618

-0,118

0,018

-0,191

0,485

-0,515

0,132

Normalizada

T

0,115

0,095

0,124

0,314

0,054

-0,161

0,113

-0,349

1,000

-0,778

0,051

-0,827

0,479

0,347

0,692

-0,209

0,063

-0,340

0,492 .

-0,150

0,258
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Número de
ordem

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Campo Magnético
(mT)

E T

362,25

368,09

370,01

371,71

373,70

379,19

381,40

387,74

402,10

409,71

422,56

432,06

362,19

367,83

369,51

371,39

373,48

378,91

381,63

387,90

401,70

406,51

422,19

432,22

Intensidade

E

-0,382

0,029

-0,118

-0,103

-0,221

-0,161

-0,161

-0,103

-0,074

-0,059

-0,044

-0,044

Normalizada

T

-0,200

0,238

-0,068

0,120

-0,127

-0,060

-0,114

-0,065

-0,063

-0,010

-0,043

-0,026
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Figura 16: CoTvaração entre os espectros experimental (a)
e simulado (b) para a amostra A10. Os campos de ressonância
para o íon V * no Sítio I e no Sítio II, calculados com
base na Tabela 8 e nas equações (2) e (3), estão indica-
dos para H//z (barras maiores) e H l z (barras menores).
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TABELA 8: Parâmetros do Haniltoniano de Spin para Dois Si
tios de Simetria Axial em V4+:LaPO4.

Parâmetro LaPO4(I) LaPO4(II)

g, 1,9280 1,9070

gx 1,9780 1,9840

|A,| (cm""1) 180,93x10"4 194,99x10~4

|A, | (cm'1) 68,34 x 10~4 81 ,05x10 - 4
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TABELA 9: Comparação entre os Valores Teóricos e Experi-

mentais dos Campos para os Picos do Espectro da Amostra B2

(Parânetros da Simulação: v=9,5GHz, AH=2,5mT).

E

281,94

301,29

314,81

316,63

320,88

322,68

326,91

329,18

334,47

340,90

342,32

345,43

350,44

352,69

359,37

360,32

367,67

369,65

380,99

401,38

421,30

Campo Magnético
(mT)

T

281,34

301,21

314,65

316,79

320,88

322,83

327,18

329,07

335,30

340,75

342,90

v- ..345,23

350,-65

353,22

359,26

361,21

368,41

370,75

381,27

401,53

421,79



46

I I 'I'TV I I I

0,26 0 30 0.34 038 042 T

Figura 17: Comparação entre os espectros experimental (a)
e simulado (b) para a amostra 62. Os campos de ressonância
para o íon V *, calculados com base na Tabela 10 e nasequa
ções (2) e (3), estão indicados para H//z (barras maiores)
e HX z (barras menores).
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TABELA 10: Parâmetros do Hamiltoniano de Spin para o Sitio
4.

de Simetria Axial em V rCePO...
4

Parâmetro CePO.
4

%„ 1,9293

gj_ 1,9755

|A j (cm"1) 180,05 xiO"4

|A j (cm"1) 68,71 xiO"4

Nesse caso, não foi possível comparar as intensi-

dades teóricas dos picos com as intensidades experimentais,

devido à presença de uma linha central superposta ao espe£

tro (Figura 17).

6.2 - Determinação das Energias das Transições õpticas

De acordo com os resultados de RPE, nas amostras

de LaPO4 tratadas a 420°C o V ocupa um único sítio (Sí-

tio I). As.áim, os picos do espectro de absorção fotoactLti

ca de amostras tratadas a esta temperatura, como o espec-

tro (b) da Figura 12, podem ser atribuídos às transições
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ópticas do V no Sítio I. Por outro lado, os espectros

de amostras tratadas a 820 e 1020°C, como o espectro (a)

da Figura 12, são na verdade a superposição dos espectros

do V no Sítio I e no Sítio II. Para determinar as ener-

gias dás transições ópticas do V * no Sítio II, foi usado

um processo de subtração. De acorde com o espectro de RPE,

a relação de intensidades entre os espectros dos Sítios I

e II na amostra A5 é I2/I^=0,45. Supondo que as intensida

des são proporcionais às ocupações relativas, aproximada-

mente 70% dos íons de V * estão no Sítio I e 301 estão no

Sítio II. Assim, a curva de absorção para o Sítio II puro

pode ser obtida subtraindo-se numericamente da curva da

amostra A5 a curva da amostra A2 (Sítio I puro) com sua

intensidade reduzida a 70% (ou seja, com as ordenadas mui

tiplicadas por um fator de 0,7). Na prática, o processo

de subtração pode ser realizado pelo próprio espectrôroe-

tro de absorção fotoacústica, que dispõe de uma memória

para este fim. 0 resultado esta ilustrado na Figura 18, que

mostra: (a) a curva da amostra A5; (b) a curva da amostra

A2, com as ordenadas multiplicadas por 0,7; (c) a curva

diferença. Os picos da curva (c) podem portanto ser atri-

buídos às transições ópticas do V no Sítio II.

No caso do CePO., foi observado apenas um sítio,

e portanto os picos da curva de absorção (Figura 13) po-

dem ser atribuídos diretamente aos íons de V neste sí-

tio.
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Figura 18: Espectro de absorção fotoacústica para o sítio II em V *:LaPO4, obtido
por subtração, (a) Amostra A5; (b) Amostra A2; (c) Espectro diferença.
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A Tabela 11 mostra as energias das transições óg

ticas para os íons de V nos Sítios I e II de LaPO. e no

sítio único de CePO,.
4

TABELA 11: Energias das Transições Ópticas para o ion V

em LaPO. e CePO..4 4

+

Transição Energia (cm~ )

LaPO4(I) LaPO4(II) CePO4

11 200 11 700 11 200

14 700 16 100 14 800

6.3 - Determinação dos Coeficientes dos Orbitais Mole-

culares

Como foi visto no item 2.2, os coeficientes dos

orbitais moleculares de um elétron d em um estado funda-

mental não-degenerado podem ser calculados a partir dos

parâmetros de RPE e absorção óptica com o auxílio das equa

ções (4) a (7) (estado fundamental d_2) ou das equações

(8) a (11) (estado fundamental dv2 V2 ou d l . Examinando
x -y xy

as equações (4) , (5), (8) e (9), vemos que para um estado

fundamental dz2, gg e < gg, enquanto que para

um estado fundamental dx2 2 ou d , g < g , g < ge< Tan-
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to para os dois sítios observados nas amostras de V +:LaPO.

(Tabela 8) como para o sítio único observado em V +:CePO4

(Tabela 10), temos ĝ  <g e, ĝ  < ge« Assim, ê de se esperar

que nos três casos o estado fundamental seja d 2 2 ou d ,
x —y xy

caso em que as equações (8) a (11) devem ser usadas. Para

isso, porem, e preciso conhecer os valores de A^ e A^. Co

mo vimos no item anterior, foram observadas duas transi-

ções ópticas para cada sítio (Tabela 11). Uma dessas tran

sições deve corresponder a A# e a outra a A^. Não é possí^

vel, entretanto, com base apenas nos dados de RPE e absor

ção fotoacústica, determinar qual das transições cDrres-

ponde a ày e qual corresponde a Aj..

Para identificar corretamente as transições ^

cas, é preciso investigar a simetria dos sítios correspon

dentes. Ora, a monazita ê capaz de acomodar uma grande va

riedade de íons em posições substitucionais . É de se es-

perar portanto que o sítio observado em CePO. e um dos sj[

tios observados em LaPO. sejam sítios substitucionais. Além

disso, como os dois compostos apresentam estruturas cris-

talinas muito semelhantes, os parâmetros do Hamiltoniano

de spin para o ion V + em sítios substitucionais nos dois

compostos devem ter valores próximos. De acordo com as Ta

belas 7 e 9, os valores dos parâmetros do Hamiltoniano de

spin para um dos sítios em LaPO* (o Sítio I) diferem de

menos de 0,5i dos valores para o CePO.. Assim, o Sítio I

em LaPOj e o sítio único no CePO. são provavelmente sítios

substitucionais. Nesse caso, de acordo com ô que foi vis-
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to no Capítulo III, o estado fundamental para esses sítios

é d 2 2 e o primeiro estado excitado é d .x —y xy

Estamos agora em condições de calcular os coefi-

cientes dos orbitais moleculares para o Sítio I em LaPO*

e o sítio único em CePO.. Se o estado fundamental e dx2 2

e o primeiro estado excitado ê d , as transições ópticas
xy

da Tabela 11 obedecem I seguinte correspondência: A. =A,,

A2 = AA. Aplicando as equações (8) a (11) com a = x -y ,

b = xy, supondo A^<0, A A < 0 , P= 122x10" cm" ( vide

item 2.2) e usando os valores experimentais que aparecem

nas Tabelas 7, 9 e 10, podemos calcular os valores de
B 2 2, B . B e K para os dois íons substitucionais.x -y xy xz,yz

Os resultados, que aparecem na Tabela 12, mostram que pa-

ra as duas redes hospedeiras o orbital fundamental (d 2 2)
x —y

é iônico puro, enquanto que os orbitais d e d são
xy xz,yz

parcialmente covalentes. O grau de covalência é maior pa-
ra o orbital d , isto é", no plano perpendicular ao eixo

xy
de simetria axial.

Se o Sítio I em LaPCL é um sítio substitucional,

o Sítio II, por exclusão, só pode ser um sítio intersti-

cial, pois na monazita em pó todos os sítios substitucio-

nais são magneticamente equivalentes (vide item 2.1). Co-

mo a simetria deste sítio intersticial não é conhecida ,

não foi possível calcular os valores dos coeficientes dos

orbitais luoleculares para o sítio LaPO^(II), jã que, como

foi visto acima, a aplicação das equações (8) a (11) exi-
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ge a identificação do estado fundamental e dos estados ex

citados.

TABELA 12: Coeficientes dos Orbitais Moleculares para o

íon V * em Sítios Substitucionais em LaPO. e CePO..
4 4

Coeficiente LaPO4(I) CePO4

B 2 2 1,00 1,00
A —y

Bxy 0,65 0,64

Bxz,yz °'85 °'89

K 0,83 0,83



CAPÍTULO VII

DISCUSSÃO

7.1 - Estabilidade dos Sítios Substitucionais e Interj»

ticiais de V 4 + em LaPO. e CePO.
4 4

De acordo com os resultados experimentais (Capí-

tulo V) e a interpretação teórica desses resultados (item

6.3), para tratamentos térmicos a 420°C, o ion V + ocupa

apenas sítios substitucionais na rede de LaPO.. Para tra-

tamentos térmicos em temperaturas mais elevadas, é obser-

vado um sítio intersticial. Para grandes tempos de trata-

mento, cerca de 401 dos íons de V + estão em sítios inters

ticiais. Estas observações são compatíveis com um proces-

so termicamente ativado, com a migração de íons de V + do

sítio substitucional (mais estivei) para o sítio interst^

ciai.

No caso de CePO., é observado apenas o sítio subs

titucional. Isto indica que a energia de ativação aparen-

te para difusão dos íons de V + de sítios substitucionais

para sítios intersticiais é maior que em LaPO..

Podemos concluir portanto que tanto em LaPO. co-

mo em CePO., os sítios mais estáveis para o íon V + são

os sítios substitucionais.

54
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7.2 - Efeitos de Aglomeração

- 4+

Nas amostras de CePO., alem do espectro de V

atribuído a sítios substitucionais, observa-se uma linha

central bastante larga e intensa (vide item 5.2). Esta l_i

nha é atribuída a aglomerados de íons de V + em posições

substitucionais. Isso porque tanto a intensidade como a

posição dos picos dessa linha (na região de 330 a 350 mT)

são características de íons acoplados ferromagneticamente.

0 fato de que nas amostras tratadas a 420 e 1020°C a li-

nha central aumenta com o tempo, mesmo quando a amostra é

mantida a temperatura ambiente, é de certa forma surpreen

dente; isto parece indicar que a energia aparente para a

difusão dos íons de V + de sítios substitucionais para ou

tros sítios substitucionais em CePO. é extremamente baixa.

0 fato de que o mesmo fenômeno não ê observado nas amos-

tras preparadas a 820°C permanece sem explicação.

Nas amostras de LaPO,, preparadas de forma idên-

tica, não foram observados efeitos de aglomeração.

7.3 - Sugestões para Futuras Pesquisas

Como é de se esperar de qualquer pesquisa cientí

fica o presente trabalho responde a algumas perguntas e

ao mesmo tempo dá origem a um certo número de questões a

serem investigadas em maior profundidade. Entre as suges-

tões mais obvias para futuras pesquisas estão as seguin-
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tes: 1) estudar a simetria dos sítios intersticiais na re

de cristalina de LaPO., para verificar qual deles é compa

tível cora o espectro do Sítio II (vide Capítulos V e VI);

2) realizar uma investigação sistemática da intensidade

relativa dos espectros de V + nos Sítios I e II de LaPO.

em função do tempo e temperatura do tratamento térmico,

para determinar a energia de ativação aparente para difu-

são dos íons de sítios substitucionais para sítios inters_

ticiais; 3) investigar o comportamento da linha central ob

servada nas amostras de CePO. em função da temperatura de

medida; caso a linha se deva realmente a aglomerados fer-

romagnéticos, talvez seja possível observar uma transição

da fase magnética em altas temperaturas; 4) estudar a in-

fluência da concentração de vanádio sobre os espectros de

RPE do íon V4+ em LaPO4 e CePO4.

Todos os estudos mencionados acima são importan-

tes para uma melhor avaliação da adequabilidade dos anãlo

gos sintéticos da monazita como meio de contenção primá-

ria de rejeitos radioativos, motivação principal do pre-

sente trabalho, para a qual os resultados aqui expostos

representam apenas um primeiro passo.



CAPÍTULO VIII

RESUMO - CONCLUSÕES

Neste trabalho foram estudados os espectros de

RPE do íon V * em LaPO. e CePO^, tendo-se chegado as se-

guintes conclusões:

1) No LaPO., o íon V * ocvpa dois sítios não-eqtd

valentes, ambos de simetria axial. 0 sítio mais

estável e* provavelmente um sítio substitucio-

nal;

2) No CePO., o íon V + ocupa apenas um sítio, de

simetria axial. Este sítio é* provavelmente

substitucional;

3) No CePO. (mas não no LaPO.) parte dos íons em

sítios substitucionais parecem estar presen-

tes sob a forma de aglomerados ferromagnéti-

cos;

4) Nos dois materiais, o orbital fundamental (dx2 2)

do elétron desemparelhado do íon V em sítios

substitucionais é iônico puro, enquanto que

os orbitais excitados d e dv_ „_ sâo par-
xy xz ,yz

cialmente covalentes. 0 grau de covalência ê
maior para o orbital d .

xy
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APÊNDICE A

CALCULO DAS COORDENADAS DOS VÉRTICES DE UM

POLIEDRO DE COORDENAÇÃO DO Ce EM CePO,
4

Como foi visto no item 2.1, existem quatro sítios

não-equivalentes para o cátion na célula unitária da mona

zita. 0 poliedro de coordenação que aparece em perspecti-

va na Figura 3 corresponde ao sítio 2 da Figura 4. As

coordenadas do cátion e dos nove átomos de oxigênio foram

calculadas a partir dos dados para o CePO. (Referência 5,

Tabela 2), usando-se as transformações :

Ce : 0,5-x; 0,5 + y; 0,5-z

j . U J O - X J , U , D + y j , I , 3 - Z j

0 2 : x 3 - 0 , 5 ; 0,5-y 3; Zj-0,5

0 3 : 0 , 5 - x ^ 0,5 *y^; 0,5 - z^

°4 ' X 2 ' y 2 ' Z2

0 5 : 0,5-x 4; 0,5 + y 4; 1,5- z 4

0 * — v • 1 n _ v • 1 n _ T5 • X4» '>ü "4» •»u Z4

0j : 0,5-x 2; 0,5 + y 2; 0 , 5 - z 2

0 8 : 1,0-x 2; 1,0-y 2; 1,0 - z 2

0 . v • 1 0 + v • z

As coordenadas dos átomos no sistema monoclínico

a,b,c, calculadas com base nas transformações acima, apa-

recem na Tabela 13.
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TABELA 13: Coordenadas dos Átomos de Ce e 0 no Sistema de

Referência Monoclinico.

a

Ce

°

0,2182

0,0266

0,0266

0,2506

0,3813

0,3718

0,1282

0,1187

0,6187

0,2424

0,6591

0,6061

0,3939

0,5059

0,3314

0,7163

0,7837

0,8314

0,6686

1 ,0059

0,4000

0,6960

0,3040

0,0561

0,4995

0,7914

0,2914

0,0005

0,5005

0,4439
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O passo seguinte consistiu em calcular as coord£

nadas dos átcisos em um sistema de referência ortogonal.

Para isso, o ãtomo de cério foi primeiro referido à ori-

gem, subtraindo-se suas coordenadas das coordenadas dos

átomos-de oxigênio (Tabela 14). Os valores das coordena-

das foram então convertidos para unidades de comprimento

(A ) , multiplicando-se os valores da Tabela 14 pelas cons-

tantes de rede5: a = 6,777 X, b« 6,993 X, c = 6,445 X, B =

= 103,54°. As coordenadas resultantes, usadas para cons-

truir a projeção da Figura 7, aparecem na Tabela 15. Es-

sas coordenadas foram referidas a um sistema de eixos or-

togonais x,y,z, em que z=b, y=a e x faz um ângulo de 13,54

com o eixo c. Os valores das coordenadas no novo sistema

aparecem na Tabela 16.

Finalmente, para uma melhor visualização do po-

liedro, as coordenadas foram giradas de -88° em torno do

eixo z, de modo a que a reta O,-Og ficasse paralela ao

plano xz. As coordenadas finais, usadas na Figura 3, apa-

recem na Tabela 17.
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TABELA 14: Coordenadas dos Átomos de Ce e 0 no Sistema de

Referência Monoclínico, com o Átomo de Ce referido a Ori-

gem.

a

Ce 0

-0,1916

-0,2448

0,0324

0,1631

0,1536

-0,3464

-0,0995

0,4005

0,0312

0

-0,0530

-0,2652

-0,1532

-0,3277

0,0572

0,1246

0,1723

0,0095

0,3468

0

0,2960

-0,0960

-0,3439

0,0995

0,3914

-0,1086

-0,3995

0,1005

0,0439
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TABELA 15: Coordenadas (em A) dos Átomos de Ce e 0 no Sis

tema de Referência Monoclinico, com o Átomo de Ce referi-

do ã Origem. Também estão indicadas as distâncias Ce-O.

aCA) b(X) (X) d C e - 0 *

Ce O

-1,2985 -0,3706 1,9077

-1,6549 -1,8545 -0,6187

0,2196 -1,0713 -2,2164

0,6784 -2,2916 0,6413

0. 1,0409 0,4000 2,5226

-2,3476 0,8713 -0,7000

-0,6743 1,2049 -2,5748

2,7142 0,0664 0,6477

0,2114 2,4252 0,2829

2,573

2,468

2,517

2,560

2,526

2,448

2,779

2,640

2,445
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TABELA 16: Coordenadas dos Átomos de Ce e 0 em um Sistema

de Eixos Ortogonais.

Coordenadas (X)

x y z

Ce 0

2,2117

0,2313

2,2679

0,3825

2,2789

0,1503

2,4169

0,0123

0,2334

0

-1,2623

-1,6089

0,2135

1,0747

1,0121

-2,2823

-0,6555

2,6388

0,2056

0

-0,3706

-1,8546

-1,0713

-2,2916

0,4000

0,8713

1,2049

0,0664

2,4252
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TABELA 17: Coordenadas dos Átomos de Ce e 0 no Sistema de

Eixos da Figura 3.

Coordenadas (A)

x y z

Ce 0

1 ,1887

1,6157

0,1386

1 ,0868

1 ,0868

2,2861

0,7349

2,6379

0,2132

0

-2,2523

0,1781

2,2738

-0,3468

-2,2444

0,0749

2,3941

0,0749

-0,2265

0

-0,3706

-1 ,8546

-1 ,0713

-2,2916

0,4000

0,8713

1,2049

0,0664

2,4252
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