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DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO SOBRE O I ENCONTRO NACIONAL DE ESPECTROS
COPIA HOSSBAUER

1. HISTÓRICO

A idéia de realização de encontros nacionais de espe£
troscopia Mõssbauer surgiu durante o último ENFMC (Cambuquira -
MG, abril de 1982), onde estavam representados quase todos os
grupos de pesquisa que utilizavam a espectroscopia Mflssbauer
no PaTs.

Ficou evidenciado, naquela ocasião, que os pesquisado
res dessa área têm muitos problemas em comum, notadamente em re
lação a instrumentação, e que, apesar da diversificada aplica-
ção da espectroscopia Mflssbauer em áreas como metalurgia, mag-
netismo, mineralogia, química e outras, o uso comum da técnica
torna-se um poderoso fator de cominicação entre os especialis^
tas das mesmas.

Ponderou-se ainda que tais encontros deveriam ocorrer
junto a cada um dos laboratórios envolvidos, o que seria um
grande estímulo aos pesquisadores locais, especialmente aos mais
jovens, além de propiciar trocas de informações numa base de ob
servação direta.

Finalmente, naquela oportunidade, julgou-se necessá-
rio haver um fórum onde os trabalhos essencialmente concluídos
pudessem ser apresentados ã comunidade e discutidos com a pro-
fundidade adequada, uma vez que tal possibilidade ê ainda ine-
xistente no PaTs, durante as diversas Reuniões programadas.

2. ENCONTRO

0 I Encontro Nacional de Espectroscopia Mflssbauer foi
realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 1982 no Instituto de
Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre. Foram proferidas duas palestras gerais a cargo dos Profs.
Jacques Danon (CBPF) e Fernando de Souza Barros (UFRJ) e, apre
sentados, no total, 25 trabalhos.

A distribuição dos trabalhos por laboratório foi a se
guinte:



CBPF
UFC
UFES
UFM6
UFRGS
UFRJ

FUB
USP

- 2
- 1

2
2

- 11
3
2

• 2

Por área de conhecimento e natureza dos trabalhos, ti-
vemos:

Metals e Ligas - 11 trabalhos (44X):
6 experimentais
2 teóricos
3 teóricos/experimentais

Amorfos e Pequenas Partículas - 8 trabalhos (32%):
7 experimentais
1 teórico/experimental

Minérios - 6 trabalhos (24X)
5 experimentais
1 teórico/experimental

E interessante destacar que os trabalhos em Metais e
Ligas representaram quase a metade do total. Os trabalhos teóri-
cos/experimentais neste assunto foram formulações de modelos, ba
seados em primeiros princípios, desenvolvidos conjuntamente por
pesquisadores de formação teórica e de formação experiroetal, o
que reflete, alem da importância e potencialidade da técnica, o
esforço de interação entre diversos grupos teóricos e experimen-
tais. Acredita-se que esta promissora tendência revela uma gran-
de possibilidade de interação e que deve ser estimulada na físi-
ca de metais e ligas como um todo.

Por outro lado, os trabalhos na área de minérios evi-
denciaram a muitidisciplinariedade e a significativa contribui-
ção que a técnica proporciona no estudo de problemas ditados pe-
las exigências regionais ou nacionais.

Cabe ainda ressaltar que os conteúdos científicos e a
qualidade dos trabalhos ficaram evidenciados coa a apresentação
dos mesmos na sua forma f4nal.

A partir da avaliação destes dados, ocorreu ui consen-
so pela manutenção dos Encontros Nacionais, deddindo-se pela
realização do próximo Encontro em Belo Horizonte. A época de rea_



lízaçao (inicialmente prevista para setembro de 1983) dependera
da viabilidade de recursos e do número de trabalhos concluídos.
0 diagnóstico destes dois itens deverá ser feito no próximo
ÊNFMC (Cambuquira/83).

3. RECOMENDAÇÕES

1. Que seja feita uma consulta para definição dos te-
mas das palestras de revisão;

2. Que seja mantida a forma atual de apresentação dos
trabalhos: exposição oral de aproximadamente 15 minutos seguida
de 5 minutos de discussão;

3. Que os trabalhos sobre instrumentação sejam apreseri
tados como os demais* ou seja, com resultados e formulação obje-
tivas e bem definidas;

4. Que o tempo destinado ã visita aos laboratórios do
grupo local seja extendido por todo um turno;

5. Que seja, preferencialmente, mantida a forma atual
de financiamento do Encontro: os grupos devem gestionar, junto
as suas Instituições respectivas, os custeios de suas participa-
ções;

6. Que sejam, secundariamente, tentadas outras fontes
de financiamento, voltadas sempre para custeios de organização e
serviços de infraestrutura;

7. Que, no próximo Encontro, seja criado um banco de
dados para instrumentação. Para tal, recomenda-se que os labora-
tórios elaborem, desde jã, o seu próprio banco e divulgem a for-
ma que adotaram.
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C EFEITO MOSSBAUER NO CONTEXTO HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO

DA FÍSICA NO BRASIL*

Jacques Danon

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

O I Encontro Nacional de Espectroscopia Mdssbauer pra-

ticamente coincide com os 20 anos da utilização desta técnica no

Brasil, uma vez que a publicação de trabalhos em Espectroscopia

Mflssbauer feitos no nosso pais foi iniciada exatamente em 1962.

0 primeiro trabalho foi realizado por Neyla Costa, Jacques Danon

e Roberto Moreira Xavier e chamou-se "Medidas de Interações Qua-

drupolares Nucleares em Complexos de Ferro Usando o Efeito MtJss-

bauer", publicado no J. Phys. Chem. Solids, 2£ (1962) 1783-5.

Em 1959, vários físicos já haviam se referido ã neces-

sidade de mudar o quadro da Física Brasileira, inteiramente dom^

nada por Física Nuclear e física de Partículas, não havendo pra-

ticamente nada em nenhum o tro ramo. 0 Estado Sólido aparecia na

época, sobretudo Semicondutores e Ressonância Paramagnética Ele-

trônica, e alguma coisa começava a ser feita em EPR, no Centre

Brasileiro de Pesquisas Físicas e no Instituto de Física da USP.

Por iniciativa de Heitor Gurgulino, foi realizada a I Escola de

Estado Sólido no Brasil, em Rio Claro, que praticamente marca o

inicio de uma tentativa de modificação de tendência da Física Bra

sileira.

0 Efeito Môssbauer começou, no Brasil, praticamente por

acaso.

José Goldenberg, físico nuclear que trabalhava com o

Betatron da Universidade de São Paulo, havia proposto que fosse

realizada, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, uma exper^

ência: fazer o efeito fotoelétrico com radiação gama polarizada,

usando uma fonte de Co, obter, por efeito Compton, a radiação

gama polarizada espalhada, e estudar a correlação angular entre

* Compilado da palestra de abertura do I Encontro Nacional de Espectroscopia

Mtíssbauer por Maria Teresinha Xavier Silva e Carlos Alberto dos Santos.
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0 fotoelétron e o grau de polarização da radiação gama. Esta ex-
periência começou a ser montada e, numa discussão informal, Lat-
tes observou que a experiincia era muito interessante, por envol^
ver física nuclear, polarização de radiação e efeito fotoelétri-
co. Naquele momento Oanon folheava a Physical Review Letters de
1959 e notou um artigo de R. Pound e Rebka que falava da possib2
1 idade de medição de efeito relativTstico (red-shift) por utili-
zação de radiação gama, o que era mais geral do que a experiência
proposta por Goldenberg, pois envolvia radiação gama, captura res_
sonante e até relatividade. Naquele momento entrou Guido Beck.re
cem chegado de Munique e comentou que um jovem chamado Rudolph
Mflssbauer havia realmente descoberto, pouco tempo atrás, um fen£
meno de captura ressonante de raios gama que poderia ser algo muj^
to interessante, e sobre o qual se baseava a proposta de Pound.

0 problema colocou-se em termos da factibilidade da e)<
periência em nosso meio. Danon dizia que era possível. Lattes,
de certa forma, duvidava. Danon ponderou ainda que este efeito,
que parecia envolver uma ampla série de conceitos, poderia, pos-
sivelmente, ser utilizado em FTsica do Estado Solido e mesmo em
Química. Com Neyla e Roberto, o laboratório começou a ser insta-
lado, a partir de um monocanal e de um sistema de velocidade conjs
tante.

A máquina de Efeito Mflssbauer era, segundo Danon, mui-
to curiosa. Era um aparelho cujc sistema de velocidade constan-
te, feito de metal, consistia de um pistão que se movimentava pe
Ia pressão de um fluxo de õleo vindo de uma jarra colocada a uma
certa altura. Eram necessárias três pessoas para operar a máqui-
na: uma abria o óleo, outra media com o monocanal e a terceira,
sentada abaixo do tubo de õleo (que ãs vezes se abria e fazia jor
mr o õleo!), movimentava a escala para medir a velocidade. Ha-
via quem achasse o Efeito Mflssbauer muito interessante, mas não
acreditava naquilo: três pessoas gritando e correndo era algo ab
solutamente inacreditável.

Vários compostos de ferro foram medidos com este siste
ma. Estes primeiros resultados foram discutidos com o físico Ser
gio de Benedetti, que visitava o Centro e que já vinha orientan-
do um grupo de Efeito Mflssbauer, e desenvolveu linhas de grande
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importância e são seguidas até hoje.
Já aqui é* importante ressaltar que a colaboração de vã

rios pesquisadores estrangeiros foi fundamental no desenvolvimer^
to da Espectroscopia MOssbauer em nosso paTs.

0 Efeito Môssbauer cuja descoberta foi realizada por
Físicos nucleares, foi abandonado por estes, por se mostrar in£
dequado ã medida de vida média através da largura de linha, jã
que esta última é perturbada por efeitos de Estado Solido. Danon,
vindo da área de Química, percebia que o efeito poderia ser utî
lizado, com grande vantagem, para o estudo na estrutura molecu-
lar.

Os grupos de Estado Sólido que se interessaram pelo
Efeito Môssbauer foram, principalmente, o de Pittsburgh e o da
Bell Telephone Labs., onde Gunter Wertheimer foi, certamente ,
uma das mais destacadas figuras; o pequeno livro publicado por
Uertheim em 1964 realmente marcou época. 0 grupo da Bell inte
ressou-se por aplicações a ligas metálicas e também a compostos,
mas existia muita dificuldade na área de Química para interpre-
tar os resultados de medidas.

Em 1961, Wertheim publicou, no Physical Review Letters,
um trabalho clássico sobre a calibração de um parâmetro inteira-
mente novo: o deslocamento isomérico. Era um parâmetro,de certo
modo,surpreendente, pois media a densidade eletrônica diretamen-
te, e não a densidade de spin dos elétrons desempareinados, como
em todos os métodos magnéticos até então. A medida de densidade
de carga no núcleo por um método direto, simples e, aparentemen-
te, bastante geral, atraía bastante atenção. Uma medida de Efei-
to Môssbauer estaria fornecendo uma medida direta da quantidade
de elétrons-s com informação da natureza da ligação química ex̂
tremamente relevante.

Esta calibração do deslocamento isomérico em função da
densidade de elétrons 4s no núcleo de ferro, para diferentes co£
figurações do ferro, foi obtida utilizando a tabela de Watson e
Freemann, publicada pelo M.I.T. em 1959, dos valores de funções
de onda de Tons livres para diferentes configurações dos elemer^
tos de transição. Cabe salientar que estes cálculos so foram pos_
sTveis com o advento dos computadores, devido ã necessidade de



ma precisão suficientemente grande capaz de avaliar ar pequenas
densidades correspondentes aos elétrons 4s e as pequenas varia-
ções nas densidades 3s, 2s e Is nas diferentes configurações de
funções de onda possíveis.

Segundo Wertneim, utilizando-se o Efeito Mflssbauer, es_
ta calibração forneceria a contribuição dos elétrons 4s ã densi-
dade eletrônica no ferro, em função da configuração. Logo, isto
estaria diretamente relacionado ao problema ái ligação química ,
mas o próprio Wertheim notou algo estranho com os dados para os
ferro e ferricianetos, tanto que não os incluiu neste trabalho .
Estes compostos foram discutidos a parte, em um Relatório Inter-
no da Bell. 0 que ocorre é que as funções de onda de Watson não
levam em consideração o fato da configuração eletrônica ser do
tipo baixo-spin o que é uma informação básica para Química. DaT
veio a idéia de medir estes complexos covalentes, ou seja, toda
a série de cianetos de ferro bivalente e trivalente. As medidas
estavam praticamente concluídas quando Ricardo Ferreira, Químico
teórico de Pernambuco que freqüentemente colaborava com Danon ,
fez notar que existia um composto que não faria parte da série ,
mas que seria extremamente interessante: o nitroprussiato de só
dio Na?Fe(CN)rNO. Do ponto de vista da Química, este composto não

2 + 3 +poderia ser c lass i f icado nem como de Fe , nem como de Fe e
que i s to deveria estar associado ã presença do grupo n i t r o s i l o
NO. Este problema era antigo, surgiu no começo do século , e ain-
da não foi totalmente resolvido. Realmente, o espectro Mflssbauer
do nitroprussiato de sódio é anômalo (o que deixou o Ricardo Fer_
reira muito s a t i s f e i t o ) , fornecendo uma grande densidade e l e t r ô -
nica s no núcleo de ferro, a maior encontrada para compostos de
ferro. Neste trabalho sobre c ianetos , o resultado sobre o nitroprus
s iato de sódio foi apenas mencionado.

Nesta época, Danon foi a uma conferência em Estocolmo,
sobre Química de Coordenação, onde esperava poder encontrar o
professor Ballhausen, um Químico teórico autor de um l ivro famo*
so sobre Teoria do Campo Ligante. Ocorria que os métodos de cál̂
culo de Orbitais Moleculares, chamados semi-empíricos, estavam
sendo desenvolvidos e também, com computadores, tentava-se calcu_
lar as estruturas e as densidades eletrônicas para as moléculas .
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Danon via a possibilidade de utilização deste parâmetro, o deslo
camento isomirico, para correlacionar estes cálculos. Ballhausen,
que não tinha ouvido falar em Efeito MOssbauer, só concordou em
receber Oanon quando este disse que gostaria de consultã-lo so-
bre o nitroprussiato de sódio. Ballhausen e o jovem químico ame-
ricano Henry Gray estavam publicando uma nota sobre moléculas
que contim o grupo nitrosilo, propondo um sistema de orbitais m£
leculares no qual a molécula ê inteiramente dominada por este gru
po, devido a um problema chamado retrodoação (back-donation) ,cori
ceito um pouco confuso na época, mas que foi introduzido por Bal^
lhausen e Gray de modo bastante mais preciso, e o resultado tra-
zido por Oanon representaria uma evidência experimental da exis-
tinc a do processo de retrodoação.

Até hoje este problema vem sendo estudado. Com Diana
Guenzburger no CBPF, jã nos anos 70, foi feita a extensão de tais
idéias para compostos de Rutênio e Osmio. A idéia é que as inte-
rações hiperfinas podem ser correlacionadas com métodos teóricos
de cálculo como orbitais moleculares e densidades eletrônicas,
permitindo um desenvolvimento em Química Teórica baseado em me-
didas de Espectroscopia MOssbauer. 0 trabalho nesta linha tem s^
do intenso nos últimos 10 anos, mas o problema ainda não está com
pletamente resolvido.

As Conferências Internacionais sobre Efeito MOssbauer
iniciaram-se em 1961 em Saclay, na Franca, onde o interesse pelo
Efeito MOssbauer foi intenso nos anos de 1960 e 1961. A iniciaU
va da realização do I Congresso Internacional de Efeito Müssbau-
er foi de Anatole Abragham, ilustre físico da área de Ressonân-
cia Paramagnética Eletrônica, que escreveu uma série de importan
tes trabalhos teóricos, inclusive um pequeno livro sobre o Efei-
to Mflssbauer. 0 II Congresso realizou-se em 1963 na Universidade
ae Cornell, nos Estados Unidos, e foi publicado no Review of Mo-
dern Physics. Para este II Congresso, Danon enviou três trabalhos,
mas não pode comparecer por problemas externos a Ciência. No ano
seguinte, foi convidado a participar da Conferência Gordon de
1964, onde conheceu i. I. Gondanskii, líder do grupo soviético que,
posteriormente, visitou o Brasil.

Os americanos e russos ficaram, de certo modo, muito
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interessados por aqueles tris trabalhos, que representavam una
extensão do que jã havia sido feito pelo grupo brasileiro. Es-
tes trabalhos chamaram muito a atenção, em particular, do gru-
po da Bell que havia proposto a calibração do deslocamento iso
mérico (ji citada anteriormente).

Danon acreditava que esta calibração não estava cor-
reta, de*ido ao problema da retrodoação e outros detalhes. Foi
chamado 0 conversar com Wertheim e Jaccarino, que lhe disse:
"Agora vã ao quadro e mostre porque é que nos estamos dizendo
besteira". Danon estava convencido da inexatidão da calibração
proposta, ainda mais que vinha de uma discussão com Gray, que
havia realizado cálculos (pelos métodos semi-empíricos) análo-
gos aos seus, e os resultados obtidos por Danon e Gray, numeri-
camente, concordavam. (Mais tarde descobriram que ambos esta-
vam errados.)

A discussão com Jaccarino foi acirrada, mas o fato é
que acabaram chegando ã conclusão, o máximo de concessão de par;
te a parte, de que ambos deveriam estar errados.

Encontrava-se no I.T.A., naquela época, o professor
Bemski, físico de Estado Solido vindo da Bell. Foi convidado por
Danon para trabalhar com Ramiro Muniz e Horacio Panepucci em
Ressonância Paramagnética Eletrônica no Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas. Bemski interessou-se pela Espectroscopia MÒS£
bauer e, juntamente com Danon e Adrian de Graff, então no CBPF,
iniciaram um trabalho em ligas de Fe-Pd que foi publicado co-
mo "Shift anômalo com a temperatura do deslocamento isomérico
em ligas de Pd-Fe e em Pd hidrogenado". Este "shift anômalo"
foi colocado no titulo por insistência de de Graff e, posterior
mente, verificou-se a existência, não de uma anomalia, mas sim,
de deslocamento Doppler de segunda ordem. E importante notar
que estas experiências, feitas em 1965, foram as primeiras rea_
lizadas em hidrogenação por Espectroscopia MOssbauer. Foi um
trabalho que tem hoje uma importância histórica na área de hi-
drogenação pelo seu pioneirismo e que levou ao assunto da pr^
me ira tese em Efeito Müssbauer no Brasil, a de Ximenes A. da
Silva, sobre "Hidrogenação em Paládio por Espectroscopia Mflss-
bauer".



O ano de 1964 ê uma data marcante, internacionalmente,
para o Efeito MOssbauer. Ocorre que os pesquisadores russos e a-
mericanos concordaram com a sugestão de Danon para envolver a A-
gência Internacional de Energia Atônica na colaboração con o E-
feito MOssbauer, uma vez que a Agincia ê um organismo das Nações
Unidas, cuja finalidade é apoiar os países em desenvolvimento em
técnicas nucleares. 0 próprio R. MOssbauer havia notado que seu
efeito era, tecnicamente, simples. A descoberta de MOssbauer foi
feita, durante seu doutorado, em um hospital, em condições extre
mamente simples. E e dizia: "este efeito pode ser realizado em
países de pequeno cesenvolvimento científico". 0 efeito chamou o
interesse por parte de países como a índia, Israel e Brasil. Da-
non levou o argumento a Gol dans M i e a Herber, pedindo o apoio a
uma solicitação, junto ã Agência, para a realização de uma confe
rincia patrocinada pelas Nações Unidas. Esta conferência foi
ta em 1965, em Viena, onde surgiram trabalhos sobre Biologia,^
balhos sobre superfícies, ticnicas bastante elaboradas de retro-
difusão (descritas por Hans Frauenfelder!, e em várias outras 1±
nhas. A publicação desta Conferência ocorreu em 1966, sendo um lî
vro útil até hoje. Foi ainda fundado, informalmente, o primeiro Gru_
po Internacional de Espectroscopia MOssbauer,com a finalidade de
orientar a realização de algumas corferências. A convite de R.
Golding, da Nova Zelândia, decidiu-se pela realização da III Coin
ferència Internacional de Espectroscopia MOssbauer em Wellington
(Nova Zelândia). Com base no sucesso desta Conferência de Viena,
a Agência Internacional de Energia Atômica veio a apoiar a Espe£
troscopia MOssbauer durante quinze anos.

Nos anos 66-67, começaram a aparecer os livros mais im
portantes sobre Efeito MOssbauer. 0 primeiro publicado sobre o
Efeito MOssbauer foi o de V. Goldanskii e R. Herber, cue inicia
ram o processo de pjblicação do livro em 1964, na Conferência Gor
don, e levaram cerci de 4 anos para conseguir publicá-lo. Danon
foi convidado a escever o capitulo sobre o ferro para o livro
de Soldanskii e Herber, fato muito importante por representar o
reconhecimento internacional do valor dos trabalhos feitos no Bra
sil, realizados em condições extremamente modestas, mostrando a
pujança do efeito e a correção das idéias em aplicá-lo a certas
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areas.
A passage» de técnicas de deteção do efeito de uso de

monocanal para multicanal foi dramática para os laboratórios me
nos equipados. Cada etapa de inovação técnica esbarrava na fal-
ta de pessoal qualificado, de dinheiro, de apoio» de capacidade
do meio. E Oanon trabalhava, praticamente sozinho, com aquele
sistema de óleo ou semelhante, ã força bruta, ã força de traba-
lho nacional, com grandes dificuldades para manter a técnica vî
va no CBPF.

Os grupos argentinos, sob a liderança de Carlos Abel-
ledo, instalaram um conjunto de medida de efeito Mflssbauer em
1963. Tinham um grupo excelente de Química e Física, com vários
domínios, na Universidade de Buenos Aires. 0 grupo de Abel ledo,
de ótimo nível técnico, havia instalado um multicanal e Oanon con
vidou um de seus componentes, Alberto Jech.para ajudar na insta^
lação de um sistema de alto-falantes. Neste sistema, aproveita-
va-se a membrana do alto-falante para varrer as velocidades. E-
ra um sistema enorme, feio também, mas melhor que o sistema de
óleo. Enfim, conseguira» instalar o multicanal, depois de muito
pedido de dinheiro e de muito trabalho e, é claro, muitos anos
após sistemas semelhantes já estarem funcionando em vários ou-
tros lugares.

Outro ponto grave foi a criogenia, principalmente no
que se refere ao hélio. 0 manuseio do hélio não é algo simples.
0 refrigerador de hélio do CBPF, comprado em 1966, funcionava
bem, mas colocar o hélio em funcionamento no criostato Mflssbau-
er representou uma dificuldade muito grande. 0 criostato só co-
meçou a funcionar, realmente, em 1971-72, graças ao auxilio do
grupo de Munique. Pequenos problemas, que noje parecem banal ida_
des, tiveram, muitas vezes, que esperar pela vinda de alguém pa_
ra serem solucionados de uma forma, hoje, óbvia. Referindo-se a
estes episódios, Danon fez a seguinte colocação: "Isto é tecno-
logia, e encerra uma lição importante que é verdadeira ainda nos
dias de hoje. Um paTs como o nosso, nas nossas condições, deve
procurar a originalidade, não abandonando o progresso tecnológi^
co. Querer se bater sempre em nTvel de tecnologia é sacrificar
tempo, originalidade e perder a corrida. Quanto a isto não te-
nho dúvida nenhuma. Estou absolutamente convencido. A não ser
que haja um esforço nacional, amplo, por parte do Governo, esta_
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mos sempre em desvantagem no que se refere ã tecnologia."

Nesta época, houveram vários convites a Danon para a

participação em livros, como o do grupo de Oxford sobre Métodos

Físicos em Química Inorgânica Avançada, pouco conhecido por a-

qui; c livro de Goldanskii, já citado, que ainda é bastante ut^

lizado; nos Estados Unidos, em 1968, uma publicação da Univers^

dade Católica;e um livro publicado apôs a Escola Latino-America

na de Física, que contém um resumo dos trabalhos feitos por Da-

non e seus colaboradores até 1968.

0 desenvolvimento na área de ligas foi muito grande e,

talvez, a pergunta que se coloque seja: porque o grupo liderado

por Danon não seguiu esta linha? A resposta está na dificuldade

de preparação de ligas confiáveis, o que implicava a importação

de materiais de alta pureza, o controle efetivo do funcionamen

to dos fornos e, na época, a falta de pessoal competente em

raios-X para avaliar a qualidade das ligas obtidas. Devido a

esta insegurança com relação ã qualidade das ligas é que Danon

preferia as substâncias químicas, onde a obtenção dos compostos

era mais fácil e o controle, melhor. Isto levou a um ponto em

que, em 1973-74, voltaram-se aos minerais.

Enrico Natievich, interessado em uma série de proble-

mas em Hineraiogia, realizou.no CBPF,uma tese de doutorado so-

bre a síntese de Fosfatos de ferro e sua medida por efeito Mflss

bauer, onde mostrou que é possível sintetizar compostos minerais

e nos quais os problemas de Física levantados são muito interes_

santes. Em 1976, Danon foi convidado para fazer a abertura do

Congresso Internacional de Espectroscopia Mõssbauer em Corfu,na

Grécia, onde fez uma proposição bastante audaz. De que, "para

países em desenvolvimento, talvez fosse fundamental orientar a

Espectroscopia MflssDauer para o estudo de materiais naturais (mas

sem desprezar as outras linhas) jã que novidades científicas da

maior importância poderiam vir do estudo destes materiais que,

em sua maioria, não foram estudados em países como o nosso." Ou

tros grupos também consideraram a validade do estudo de materi-

ais naturais, utilizando a Espectroscopia Mdssbauer, uma vez que,

sendo um método interdisciplinar, p<rmite obter informações de

excelente qualidade, como fica demonstrado aqui mesmo pelo nume
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ro de trabalhos dedicados ao estudo de materiais naturris neste
I Encontro Nacional de Espectroscopia Nõssbauer.

Segundo Danon, o limite da idéia de que vale a pena in
vestir em materiais naturais (mas sem se transformar de físico
em mineralogista ou arqueologista.por exemplo) está, obviamente,
no esgotamento dos problemas nestes materiais.

Nesta linha, foram realizados pelo mencs três traba-
lhos no CBPF, com bastante êxito. Um deles, por exemplo, sobre
a fase ordenada do meteorito Santa Catarina, meteorito brasile^
ro único no mundo. Esta fase tinha sido obtida e investigada du
rante cerca de 20 anos em Grenoble e, pelo fato de ter sido en-
contrada no meteorito, pode-se realizar,aqui,certos estudos de
física em melhor situação do que em Grenoble, apesar de toda a
sua potencial idade.

Depois do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o
primeiro grupo a se interessar pela Espectroscopia Mflssbauer foi
o de Porto Alegre, em 1966. Esta demora (o grupo do Centro data
de 1961) deveu-se, possivelmente, ã existência anterior de um
grupo forte em Correlações Angulares Perturbadas, apoiado por um
grupo de teóricos, e que tinha uma orientação maior para as li-
gas. Como contribuições importantes ao grupo de Porto Alegre,po
dem ser citados o Frank e o Jim Viccaro, vindo do grupo do de
Benedetti e que retorna agora.

São Paulo não se interessou pelo Efeito MOssbauer, a
não ser mais recentemente, com o HercTlio Rechemberg, na volta
de Grenoble, após seu doutorado, em 1973. Isto porque São Paulo
era um lugar fundamentalmente de Física Nuclear, ficando o Esta
do Sólido limitado a Baixes Temperaturas e Ressonância Paramag-
nêtica Eletrônica.

0 último grupo formado foi o de Fortaleza, com Flávio
Turres de Araújo, há poucos anos. Um bom número de teses de mes
trado, com temas extremamente originais, locais, jã foi fei-
to. Isto mostra que a posição de que se deve olhar os proble-
mas naturais por sua factibilidade, originalidade dos problemas,
e o treino obtido utilizando esta linha, é uma posição bastante
correta.
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N E T A I S E L I G A S I

Prof . Eustaqulo Galvão da S i l va - UFMG

Coordtnador



SEPARAÇÃO DE FASES EM LIGAS FERRO-NlQUEL

HUGO FRANCO E HERClLIO R. RECHENBERG

Instituto da Física da USP - SAO PAULO

Nos últimos 10 anos, com base sobratudo em experiências de

irradiação a análise de meteoritos, acumularam-se evidências de

um^gap" da miscibllidade na fase FCC das ligas Fe-Ni (invar). 0

estudo detalhado do fenômeno é prejudicado pela lentidão da difu-

são abaixo de 500 C. Como alternativa aos tratamentos térmicos

convencionais, optamos pela preparação de ligas em forma de pó. a_

través da decomposição térmica de oxalatos mistos de ferro e ní-

quel em atmosfera retudora. Amostras foram preparadas com concefi

trações entre 36 e 50% Ni, a intervalos de 2\. e a temperaturas

entre 350 e 600°C. 0 efeito MCssbauer foi usado para detecção das

fases resultantes da segregação, cujas temperaturas de Curie es-

tão respectivamente abaixo e acima da amblentu* assim, o apareci-

mento ou não de uma linha central no espectro HSssbauer é o crité_

rio para a ocorrência ou não da segregação. Dessa forma, mapea -

mos a fronteira do "gap" de miscibilldade nessa região do diagra-

ma de fases. (FAPESP, CNPq).
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ISPECTROSCOPIA MOSSBAUER DE SUPERFTCIES DE AÇOS IMPLANTADOS CON

NITROGÊNIO

CARLOS A. DOS SANTOS

Departamento de Física, UFRN

e

MONI BEHAR, JOEL P. DE SOUZA E ISRAEL J.R. BAUMVOL

Instituto de Física, UFRGS

Vários laboratórios de pesquisa e algumas indústrias têm

demonstrado a potencialidade da implantação iõnica (I.I.) no tra

tamento de superfícies metálicas. A implantação de nitrogênio, es

peciairoente, tem propiciado a obtenção de superfícies bastante du

ras e resistentes ao desgaste.

Embora exista uma grande quantidade de testes mecânicos

comprovando os efeitos benéficos obtidos com a Implantação de n±

trogênio em acos, sabe-se muito pouco sobre os mecanismos físicos

responsáveis por esses efeitos.

Para se entender esses mecanismos físicos, o primeiro pro

blema que se apresenta é o da comDOSição fTsico-quTmica da super-

fície implantada, bem como sua evolução térmica. 0 conhecimento

da estabilidade térmica dos compostos superficiais i essencial pa

ra se entender o mecanismo pelo qual o nitrogênio implantado re

duz a taxa de desgaste, mesmo após a remoção de material da super

fície até uma profundidade muito maior do que o alcance da implan

tação. t possível que este fenômeno esteja relacionado ao aqueci-

mento local provocado pelo contato entre as micro-asperidades quan

do o aço é submetido a determinado processo tribológico.
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Neste trabalho apresentamos um estudo da composição e evo

luçao térmica de superfícies de aços (carbono, ferramenta e inox)

implantados com doses de N+ entre 2 e 6x10 cm , ã energia de

100 keV, e submetidas ao tratamento térmico entre 200 e 500 °C.

A análise superficial foi realizada através da espectros-

copia Mõssbauer de elétrons de conversão do Fe.

Os resultados obtidos sugerem a existência de nitretos

(Fe2N, Fe3N e Fe4M) e carbonitretos (Fe2(C,N) e Fe3(C,N))de ferro

nas amostras implantadas. A decomposição das fases é iniciada a

250 °C e concluída a 500 °C. Deteção de raio-X produzido no pro

cesso de conversão interna sugerem que o nitrogênio liberado se

difunde para o interior da amostra. (CNPq, CAPES, FINEP).
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CÁLCULOS DE PARÂMETROS HIPERFINOS MÔSSBAUER POR TEORIA OE

ORBITAIS MOLECULARES

DIANA GUENZBURGER

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas/CNPq
Departamento de Física da Matéria Condensada
Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 - 22.290 Rio de Janeiro, RJ

A teoria de Orbitais Moleculares, em diversos níveis

de aproximação, se presta ao cálculo de interações hiperfinas me

didas por espectroscopia Mossbauer- Nesta comunicação são apre-

sentados de forma resumida alguns princípios básicos da teoria,

e como ela se presta ao cálculo dos parâmetros hiperfinos ele-

trostáticos deslocamento isomérico (IS) e interação quadrupolar

(AEQ). São apresentados também 3 exemplos de aplicação. O prime_j_

ro é o estudo dos deslocamentos isoméricos de ions complexos de

Fe, iônicos e covaientes. 0 segundo diz respeito aos cálculos de

IS e AEQ para a pentacarbonila de Fe e seus fotofragmentos. Fi-

nalmente, é mencionado o projeto de estudo destes parâmetros em

metais de transição e ligas diluidas de metais de transição, o

qual se encontra em fase preliminar.



28

MOSSBAUER SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF THE INFLUENCE Or SHALL

AMOUNTS OF TITANIUM IN (1 - x) F e ^ - x Ti O2 SYSTEM

P. C. MORAIS, J. M. ROSA CRUZ ANO K. SKEFF NETO

Fund. Univ. Bras.

Depto. Física

An investigation of the MOssbauer spectra in polycrystalline

samples of (1 - x) Fe2 0 3 - x Ti Og system (0.005 < x < 0.04) is

made at room temperature. Modification on the MOssbauer line

profiles of the a - Fe2 0- induced by small amounts of titanium

is interpreted on spin reorientation basis.
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MODELO PARA A ESTRUTURA ELETRÔNICA DE COMPOSTOS IHTERMEDÜ.ICOS Q

LIVIO AMARAL, FLÍVIO P. L IV I e AFFONSO GOMES*

I n s t i t u t o de F í s i c a , UFRSS

*Centro B r a s i l e i r o de Pesquisas F í s i c a s , RJ

Os compostos i n t e r m e t l l icos de metais de t rans ição ven. sendo

muito estudados experimentalmente, mas somente poucos estudos teo

ricos existem. Cálculos para a es t ru tu ra e l e t r ô n i c a - a p a r t i r de

primeiros pr inc íp ios - mesmo para compostos puros são complexos e

requerem dispendiosos tempos de computação. Para os sistemas pseu^

do b i n í r i o s como (T, X "T ' x )Fe 2 , a inclusão da desordem aumenta a di^

f icu ldade do problema.

0 presente t rabalho i um modelo para c a l c u l a r a es t ru tura

e le t rôn ica destes sistemas u t i l i z a n d o a aproximação do potencia l

coerente (CPA) para descrever a desordem e x i s t e n t e . Alem do cãlcu^

I o do deslocamento isomir ico e magnetização1 também i apresentado

como ca lcu la r as grandezas de campo h i p e r f i n o e desdobramento qua_

drupoiar obtidas experimentalmente2 por medidas de interações h i -

per f inas (CNPq, FINEP).

1 - Amaral, L . , L i v i , F.P. and Gomes, A . A . ; J. Phys.F.Met .Phys. 1_2

(1982)2213
2 - A m a r a l , L . , L i v i , F . P . and G o m e s , A . A . ; J . Phys . F . M e t . P h y s . J_2

( 1 9 8 2 ) 2 0 9 1
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Prof. V.K. Garg - UFES

Coordenador



31

ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER EM JACOBSITA

H.A. NAIA, F.F.T. OE ARAOJO E JACQUES DANON*

Depto. de Física da UFC, CE e *CBPF, RJ

0 trabalho fundamenta-se principalmente na análise de espec

tros MOssbauer do mineral jacobsita, recentemente descoberto na

região de Pacatuba, Ceará (Filho, Evaristo Ribeiro et ai., O5-F3;

S6PC, 1979). A jacobsita é um oxido de manganis e ferro (MnFe2O4)

do grupo spinelio, onde o Mn substitui um Fe na estrutura da mag-

netita (Fe304). Os espectros obtidos a partir de várias amostras

naturais apresentaram desdobramento magnético complexo, indicando

em alguns casos a presença de magnetita e hematita, além de um com

posto paramagnético. Parâmetros MOssbauer tais como, campo magné-

tico efetivo, desdobramento quadrupolar e deslocamento isomérico

foram medidos em cinco temperaturas diferentes: 4.2, 125, 180, 240

e 300 K. Um espectro a 4.2 K com campo magnético externo mostrou

que os momentos magnéticos dos dois sítios do Fe são paralelos pois

as linhas moveram-se no mesmo sentido. 0 total desaparecimento das

linhas 2 e 5 do espectro magnético indica um alinhamento total dos

momentos com o campo externo. Medidas complementares de magnetiza

cão permitiram uma proposta para a estrutura magnética do mineral.
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CAMPOS HIPERFINOS NA FERBERITA (FeU04) e na Uolfrar.Ua

(F e0.2MV8H 04>

WERNER A. MUND7, A. VASQUEZ e P. J . VICCARO

Inst i tuto de Fís ica. UFRGS

No desenvolvimento do estudo do sistema FexMn, xW0- foram

^reparadas amostras de woltramitas com x = 0 .02, 0.05, 0 . 1 , 0 .2 ,

0.32 e x = 1 ( f e r b e r i t a ) , util izando Fe enriquecido. Medidas

destas amostras em função da temperatura permitiram determinar

pela técnica Mõssbauer os parâmetros respectivos, e além disto,

a temperatura de Néei em função da concentração de Fe. Anomalias

observadas no comportamento do parâmetro de assimetria n do gra

diente de campo e lé t r i co , com função de T, estão sendo analisa-

das. (CNPq, FINEP).
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Evidincias de ferromagnetismo fraco na fase Magnética da série isoestrutural

F e 3 + *

Enrico Mattievich, Rui F. R. Pereira e
Erich Meyer

Instituto de Física da UFRJ
21944 - Rio de Janeiro - RJ

Os minerais vivianita, F e ^ P O ^ f H ^ J g e ludlamíta,
Fe^ (PO4)2(H2O)4 foram objetos de diversos estudos, o primeiro, UM exemplo já
clãssico de pleocroismo ótico e o segundo nlo menos interessante devido a sua
estrutura atômica linear e comportamento antiferromagnético acompanhado de fer
romagnetismo fraco.

Na presente comunicação são apresentados os resultados de medidas
de ressonância Mftssbauer e as primeiras medições magnéticas realizadas na fos
foferrita, Fe* (PO.MH-O)*, outro membro da família homóloga dos orto-fosfa -
tos ferrosos. As medidas preliminares de suceptibilidade magnética indicam que
a fosfoferrita abaixo de 18K é um material antiferromagnético acompanhado de
ferromagnetismo fraco. A persistência do ferromagnetismo na série isoestrutu -
ral : Fe3+(PO4)2(H2O)3 (fosfoferrita} + Fe|

+(P04)2(0H)3 (Kryzhanovskita), indj
ca que o ferromagnetismo fraco nesta série é uma propriedade magnética intrín-
seca, associada a simetria do cristal, em concordância com a teoria fenomenoló
gica proposta por Dziaioshinski. ((FINEP, CNPq).
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ESTUDOS NDSSBAUFR DOS SISTEMAS L iAVxF ex°8 e L i 6*5-xF exn8

Vitoria Maria T. Souza Barthem, Julio Maria Neto e

Fernando de Souza Barros

Inst i tuto de Física - UFRJ

Ilha do Fundão

21944 - Rio de Janeiro, RJ

Introdução

As propriedades dos espectros MBssbauer do sistema LiAl c Fe 0o
/i\ O~X X Oforam examinadas por Viccaro et ai' '. Os espectros observados a baixas con

centrações de ferro (da ordem de 0.1X atômico) revelam una interação hiperfi
na magnética cujas propriedades não são usuais. Esta interação predomina ate
nos espectros observados ã temperatura ambiente. Estudos concomitantes, por
espectroscopia ótica* ', das propriedades luminescentes dos centros FeO- da
quele sistema, confirmaram que os mesmos estão fracamente acoplados aos modos
de vibração da matriz hospedeira, LiAlgOg, e que a fluorescência dos ions Fe
i dominada pelos modos locais de vibração daqueles centros.

Estudos posteriores dos centros FeO4 e FeOg em LiGa5Og, isomorfo
ao LiA1cOg, permitiram uma comparação bem detalhada das propriedades da fluo

3+ # 3\ —
rescencia do Fe nestas matrizes1 '. As conclusões principais foram : (í) os

_ 3+
espectros ópticos do Fe em LiAiçúg e LiGagOg sao surpreendentemente seme
lhantes ; (1i) existe uma variação relativa nas freqüências dos modos locais
de vibração; e (iií) hã um deslocamento relativo geral das energias associadas
ãs transições óticas observadas. As propriedades (ií) e (111) são interpreta-
das como devidas ao caráter mais covalente das ligações entre os ions de g£
11o e de oxiginio.

Os estudos MBssbauer comparativos dos sistemas L16a5_xFex0g e
L1A1e Fe 0- são apresentados neste trabalho. As características dos espectrostyx x o \m

MBssbauer, obtidos com amostras de LiGa^Og com 0,1% de Fe , diferem radical^
mente daquelas observadas com amostras de LiAlgOg, com a mesma concentração
de ferro trivalente. Os espectros MBssbauer obtidos com amostras de ferrita
de 1ft1o, LiFtgOg, dopadas com até 10Í de alumínio, revelam também proprieda
des diferentes das amostras dopadas com a mesma concentração de gãlio, prin-
cipalmente aquelas associadas as fases paramagniticas e magnéticas dessa ftr
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r i t a . Todas as diferenças de comportamento mencionadas acima, são relaciona -

das ao caráter mais covalente das ligações g i l i o - oxigênio, quando compara -

das ãs de alumínio - oxigênio.

Experimental

As amostras poli cristalinas foram obtidas a partir de misturas es
tequimeotricas de Li^CO^ e FeJ),, am 6*2°3 ̂  A M 0 H ) - . Nas amostras com con
centrações de ferro menores que 10X, utilizou-se FeJ), com 90,41 de enriqueci

57 ""
mento do isotopo Fe. 0 procedimento adotado para a obtenção das amostras,na
fase ordenada, pode ser encontrado na literatura* '.

As medidas foram realizadas com equipamento convencional,excetuan
do o forno Mossbauer para operação i temperaturas de até 1000ÇC que foi feito
no laboratório*5\
Resultados Experimentais

As características principais dos sittemas em estudo são as se

guintes : ( i ) una matriz de oxigênio cúbica compacta e uma célula unitária

contendo 64 s í t ios de coordenação tetraedrica (s í t ios A) e 32 de coordenação

octaêdriça (s í t ios B); ( i f ) a distribuição dos cations entre os sít ios dispo

níveis e ( 4 ) (Gaz)A (LiGa3)B para o LiGajOg, ( L i x A l 2 . x ) A ( L V / I 3 + x)B0g P±

ra o sistema LiAigOg, (Fe2)A (LiFe3)B0g para o LiFe5Og. Embora as estruturas

cristalográficas desses sistemas sejam muito semelhantes, os sistemas dopados

L i G a ^ F e ^ g e L Í A 1 5_ x
F e

x °g podem ter diferentes distribuições de ferro tri^

valente entre os sí t ios A e B. (Uma das causas para isto é que o par

LIGa^Og - LiFegOg i completamente miscívei, enquanto que o LIAlgOg - LiFe^Og

na fase ordenada sõ é* miscível acima de 1180ÇC* ' . Esta diferença do grau de

miscibilidade ê devida principalmente as diferenças de raios iônicos do Ga ,

Al e Fe ) . Entretanto nas matrizes dopadas ao se reduzir a concentração

do ion dopante (Ga , Fe ou Al ) haverá uma preferência dos dois primeiros

em ocupar sí t ios de coordenação tetraedrica, enquanto o último «ostra certa

tendência em ocupar sít ios de coordenação octaédrica* ' .

I , LiGa^Og e LíAlgOg dopados com ferro t r ivaiente.

Nas figuras 1 , 2 e 3 são apresentados os espectros MSssbauer obti
3+ ""

dos com baixas concentrações de Fe isotopicamente enriquecido. Os espectros
da figura 1 são de amostra com 0 , U atômico de Fe diluído em uma matriz de
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Fig. l - Espectros Kdssbauer do L16*5.X
F*X°8» 0 > l t * t M i c c d * F e • obtidos com

fonte 57Co/Rh, nas temperaturas de (de cima para baixo) 295K, 77K e 4,2K. Agra-
deceaos ao Dr.P.H.P.Doningues pela obtenção da «edida ã 4,2r nos

do C.K.R.S. en Strasbourg, França.

laboratórios

mociMtt

Fig. 2 - Espectro Kossbauer do UAI 5 . /« x ° 8 « °>n atômico de Fe3* obtido 3 tem-

peratura ambiente (295K) por Viccaro et.al ( 1 ) com fonte 57Co/Pd.

^ g , nas temperaturas ambiente, 77K e 4,2K. Com o propósito de facil itar

uma comparação imediata com os resultados obtidos com a matriz de LiAlgOg, re-

produzimos na figura 2 o espectro Kossbauer publicado anteriormente^ ' , e obti.
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do coa a mesma concsrrração de ferro t r i vai ente i temperatura ambiente. Na f£

gura 3 apresentamos os espectros ottidos I temperatura ambiente cot. «atrizes

de gaiato de lTt ic dcpedas com concentrações _> a atômico de ferro tr ivalen-

te . Nestas amostras cs deslocamentos isomiricos apresentados pelos gaiatos do*

pados com ferro t r i v a ' c t e são maiores que aqueles dos aluwiratos também dopa-

dos com idêntica ccrcertração de ferro. Os desdobramentos quadrupolares dos

primeiros sisteaas slo aproxisadamente a metade daqueles dos segundos siste-

mas; ver a figura 4.

VUOCIOA»!

Fig. 3 - Espectros Mcssbauer do L i G a . F e 0 a , obtidos i temperatura ambiente

CR õ(295K) com fonte de * Co/Rh, para amostras com concentrações de (de cima para

baixo): 5 i , 101. e 30, de Fe3*,
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Fig. 4 - Espectros Mflssbauer obtidos ã temperatura ambiente (295K) para amos-

tra de LiAU Fe 0. (espectro superior) e Li6ac Fe 0- (espectro inferior),com
3-X X O Ox 3"*X X o

concentrações de 5i de Fe . 0 espectro da amostra do aluminato de lTt io dopa-
.0) 57,

do foi obtido por Viccaro et. a l l ' com fonte Co/Pd e aquele do gaiato de l í -

t io dopado foi obtido neste trabalho, com fonte ^Co/Rh. 0 deslocamento isomé-

rico relativo entre os dois espectros é de 0,12 mm/s para os ferros de sítios

A. Este deslocamento i de 0,61 mm/s para os ferros de sít ios B no gaiato dopa-

do. A razão entre os desdobramentos quadrupolares dos espectros superior e i n -

ferior é de 1,9.

I I . LiFeeOg dopado com gálio ou alumínio.

Apresentamos nas figuras 5 e 6 una série de espectros obtidos re -

centemente com amostras de fer r i ta de l í t i o dopada, respectivamente» com 5X e

10% de alumínio, a temperaturas até cerca de 900K. COM O aumento da temperatu-

ra dessas amostras verifica-se que: ( i ) há um decréscimo do desdobramento h i -

perfino correspondente a uma redução do campo molecular da f e r r i t a ; e (11) há

o aparecimento de uma linha de absorção característica de ions Fe em fase

paramagnetic*.
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Fig. 5 - Espectros :-i0ssbauer do

LiFes_xAl 0 . com concentração de

SI de A l 3 4 , obtidos com fonte

de Co/Rh ãs temperaturas de fie

cima para baixo): 297K, 420K,

500K, 624K, 699K. 771K, 802K,

846K, 857K e 922K. Os Módulos

dos cwapos hiperfinos Magnéticos

(«édios) são, na MCSMB ordem ,

490K6, 446K6, 417KG, 359K& 310

KG, 240KG e 189KG. As duas l i -

nhas observadas nos espectros pa_

ramagniticos são originárias dos

ferros t r iva i entes de sTtios A e

B.

to
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f i g . 6 - Espectros Mflssbauer

do L1Fe5.xAlx08 con concentração

de lo t de A l 3 + , obtidos com fon-

te de 5 Co/Rh i s temperaturas de

(de cima para baixo): 297K,

408K, 435K. 523K, 623K, 728K,

826K e 853K. Os aôduios dos ca«-

pos hiperfinos magnéticos (Éê-

d1os) são, na aesm ordem: 491

KG, 45SKG, 444K6, 408KG, 356KG,

282KG» 224KG e 155KG. As duas

linhas observadas no espectro

paramagnetico são originárias dos

ferros tr1vai entes de sít ios A

e B.

- i »



Fig. 7: Espectros Mflssbauer

VCkSCISAPf (••/»)

do L1Fec -G«v0o com concentração

de 51 de 6a 3 + , obtidos com fon-

te de Co/Rh as temperaturas de

(de cima para baixo): 296K, 356K,

464K, 523K, 601K, 685K, 773 K.

800K, 813K e 854K. Os módulos

dos campos hiperfinos magnéticos

(médios) são, na mesma ordem:

489KG, 466KG, 435K6, 401 KG, 358

KG, 307KS, 204KG e 161 KG. As

duas Unhas observadas nos espeç

tros paramagniticos são originá-

rias dos ferros t r i vai entes de

sTtios A e B.



43

<
*

m
«

m

• *
•

1 1 ^ ^
%

*

/

V

\ t

*
•

• •

• •

c

• . /
i í
Í

* i

V

* /

I \l
wT t

\ / *• J
V V

»

V

•• •

»

* ̂V

«

ftt

V

*-?
i

* •

Â; '

?

• *
V

• •* •• »

.*

^A
;.• •.• •.:• • • •

V v '

> A*

•
V

\ :
V

#

•

-J 8 f
VIISC 10*31 (a / * )

I t

Fig. 8: Espectros Mflssbauer

do L1Fe5-xSax08 coa concentra

ção de 10X de 6a 3 4 , obtidos COM

fonte de Co/Rh ãs temperatu-

ras de (de c i n para baixo):

299K, 423*, 490K. 515K. 673K,

714K. 756K, 805K e 878K. Os MD-

dulos dos ca^ws hiperfinos mg

niticos (Éidios) são, na aesn

o r d « : 480KB, 441 Kg, 4O2KB, 362

MS, 309KB e 277KG. As duas l i -

nhas observadas nos espectros

paramagnéticos são originárias

dos ferros trivaientes de sT-

tios A e B.
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Nas figuras 7 e 8 são mostrodos os espectros correspondentes a

amostras de ferr i ta de U t i o dopadas com 55 e 10* de Tons de gãlio t r i vai ente.

A comparação visual dos espectros apresentados nessas últimas figuras, com

aqueles das figuras 5 e 6* indica claramente que os efeitos ( i ) e ( i i ) são

bem mais pronunciados quando o dopante i gãlio trivaiente.

Finalmente comparamos na figura 9 os espectros MOssbauer obtidos ã

temperatura ambiente com amostras de LiGac Fe 0ft e de LiAl . Fe 0 f i com ambos
3-x x o a-x x o

os sistemas contendo 50" de ferro trivaiente. Novamente, nota-se que os espec

tros associados ã fase magnitica da ferr i ta são bem mais pronunciados nas ma-

trizes contendo alumínio.

vueuoâot (••/•)

Fig. 9 - Espectros Mflssbauer do L1A15_xFex0g (superior) obtido por Viccaro

et . a r ' e do LiGa, FeO (inferior) obtido neste trabalho, com concentra-
_ 9-A X O

ções de 50S de ferro trivalente, na temperatura ambiente (295K), com fonte
5 Co/Rh.

Conclusões

0 caráter mais covaiente das ligações entre íons dé gãlio e de ox1

gênio, mencionado na introdução como uma das principais conclusões do estudo

comparativo dos espectros ópticos desses sistemas' ' , í a chave para a com-

preensão das diferenças observadas entre os espectros Mflssbauer apresentados

neste trabalho.



Os espectros Mflssbauer obtidos com concentrações de O,1* de ferro,
figuras 1 e 2, são agora examinados. 0 que caracteriza o espectro hiperfino
magnético do Fe + no aluminato de lftio, figura 2, ê a persistência do mesmo
ate i temperatura ambiente. Esta propriedade não Í encontrada nos espectros de
Fe no gaiato de lítio, figura 1, onde ê evidente que o espectro hiperfino
magnético não é resolvido nem a temperatura de 4,2K. 0 mecanismo de flutuação

- 3+ —

do spin eletrônico do ion Fe , cuja atenuação é necessária para o aparecimen-
to desses espectros, i devido ã interação spin-spin entre os centros paramagpé
ticos de um sistema ou ã interação spin-fonon entre estes centros e a rede hos_
pedeira. A necessária atenuação da interação spin-spin estaria garantida, em
principio, pela baixa concentração de ferro trivaiente presente nas amostras .
Por outro lado, a dominãncia de transições ópticas assistidas por fonons Io

(2 3} ~
cais, em ambas as matrizesv ' , demonstram o fraco acopiamento dos centros
FeO. com o banno térmico da rede hospedeira, o que inibiria a participação da
'nteração spin-fonon no mecanismo de flutuação de spin eletrônico mencionado
acima. Seria portanto razoável esperar que o espectro hiperfino magnético de
'e , no gaiato de iTtio, fosse também resolvido a temperaturas superiores a
4,2K. A inexistência deste aspecto até 4,2K implica na existência de um meca

- 3+ ~
nismo de flutuação de spin, da configuração eletrônica de Fe , dependente pre

' - (8^ ~
dominantemente de uma interação do tipo spin-spin. Estudos publicados* ' jã

3+identificam a existência de acopiamentos dos elétrons. 3d do Fe com as bandas
4s dos ions de Ga + via mecanismos de supertransferência. Estes mecanismos,pe£
mitidos pela transferência de densidade eletrônica entre as configurações dos
tons de gilio e oxigênio, isto i, covalência, também possibilitariam a flutua
cão de spin da configuração fundamental do ion ferrico, necessário para a su-
pressão, observada, do espectro hiperfino magnético a baixas concentrações.

Os espectros Mtíssbauer observados com matrizes de ferrita de IT
tio dopadas com gãlio ou alumínio, figuras 5 a 9, evidenciam que as impurezas
de galio são mais efetivas para provocarem a supressão do campo molecular, is_
to e, da fase magnética dessa matriz. Novamente, podemos utilizar as proprieda
des das ligações galio-oxigênio em um modelo que o mecanismo de supertransfe-
rência entre ions férricos compete com a supertransferência entre ions de fer
ro e de gãlio1 , via os mesmos ions de oxigênio, dado o caráter mais covaleri
te das ligações gãlio-oxigenio.

0 caráter mais covalente das ligações gãlio-oxigênio não i suff
ciente oara o entendimento de todas as propriedades magnéticas desses sistemas.
Por exemplo, é necessário uma análise com base nas interações inter-sTtios J..,
J.g, e Jgg para a compreensão das oropriedades das curvas de magnetização obti
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das para estes sistemas (5,9). As propriedades relacionadas com os fenômenos
de memória magnética das matrizes de ferritas dopadas" ', devem ser examina-
das face aos efeitos de distorções cristalogrãficas de certas impurezas, evi-
denciadas, por exemplo, em estudos por raios-X, dessas matrizes, a serem divul
gados*").
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SPECTtOSCOPIC CMARACTERIZATIOR OF SUPERPARANAGHETIC PART'CLES OF

THERNOIVTIC PRODUCTS OF FERRIC SULPHATE HYDRATES

P. C. NORAIS AND K. SKEFF RETO

Fund. Univ. Bras.

Depto. FTsica

Superparasagaetic parti cits of cherically pure saapits. In

tht sjrstta FtONS04/F«OHS04. 2M20. art produced by thtmai docra-

positloa of forric tviphatts hydrates. The control of part icle

Size distribution 1s achieved by successive hydration and

dehydration processes Monitored by X-r*y and Infrared spectroscopy

The particle size Modification Is related for the particle growth

and two Mchaaisas are suggested thereon.
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STUDY OF MAGNETISM IN FINE PARTICLES OF FERRIC HYDROXY! APHATE BY

MOSSBAUER SPECTROSCOPY

P. C. MORAIS AND K. SKEFF NETO

Fund. Univ. Bras.

Oepto. Física

Experimental results of Magnetization and Mbssbauer

measurements on ferric hydroxysulphate are presented. The Method

developed in the preparation and characterization of samples is

discussed. In the present work the magnetic properties are

explained taking into account the pattern of particle size

distribution of the samples in the region of superparamagnetism.

The model is described in the molecular-field approximation for

randomly dilute magnets.



51

ESPECTROSCOPIA HOSSBAUER DO 57Fe EM VIDROS METÁLICOS

MOAC IR I. DA COSTA JR., PAULO P. FICHTNER E ROGÉRIO P. LIVI

Instituto de Física, UFRGS

O estudo de metais e ligas numa fase amor a, i.e.,não cris-

talina, vem-se constituindo em uma das áreas de pesquisa de maior

crescimento em Física da Matéria Condensada.

Uma vez que num solido amorfo a estrutura é resultante de

um ordenamento atômico de curto alcance, informações relevantes

sobre essa estrutura (ordenamento) podem ser obtidas por técni-

cas microscópicas tais como Ressonância Magnética Nuclear e Es-

pectroscopia MOssbauer, onde o átomo sonda é sensível ao ordena^

mento atômico circundante.

Aliadas a essas técnicas temos a Difratometria de Raios-X

e Resistividade Elétrica para um estudo de materiais amorfos.

Como essas 3 últimas técnicas estão bem desenvolvidas no Insti-

tuto de Física da UFRGS, resolveu-se iniciar um projeto visando

o estudo de ligas amorfas pelas mesmas. No caso da Espectrosco-
57pia MOssbauer adotou-se o isotopo de Fe, por ser o mais conve

niente. 0 sistema amorfo escolhido inicialmente foi a liga
F e40 N i40 B20' por $er bem c o n n e cido na literatura e que permitiu

testar o sistema de rolo girante (melt spin roller) para a con-

fecção de amostras bem como alguns métodos apropriados ã obten-

ção e caracterização de uma amostra amorfa propriamente dita.

Pretende-se iniciar, agora, um estudo sistemático de materiais

amorfos que possibilitem a aplicação integrada das 3 técnicas

mencionadas. (CNPq, FINEP)
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ESTUDO DE PROPRIEDADES MAGNÉTICAS EM VIDROS DE SPIN E

MICTOMAGNETICOS

P.H.DOMINGUES, J.M.FRIEDT? M.WAURER? R.JESSER*

Instituto de Física, UFRJ e *CRN-Strasbourg, França

Alguns aspectos do magnetismo da solução solida Be 2Fe l xMn x

são discutidos. Tanto o Be^Fe como o Be~Mn apresentam uma estrutu

ra cristalina tipo fase de Laves hexagonal C14. 0 sistema estuda-

do apresenta a mesma estrutura em todo o intervalo de- concentra-

ção (0 s x s 1) sendo que cada ãtomo de Fe ou Mn ocupa sempre o

sitio destinado a ei ei. Cada um deles possua quatro vizinhos do

mesmo tipo dispostos segundo os vértices de um tetraedro levemen-

te distorcido. 0 Be2Fe é ferromagnitico (Tc = 930 K) enquanto que

o Be«Mn é paramagnético até pelo menos 4.2 K.

Foram realizadas medidas nestes materiais para diversas con

centrações a 4.2 K e em função da temperatura. Uma análise mais

detalhada foi feita para o composto Be^Fe 3QMn ^Q. OS resultados

Mflssbauer a 4.2 K indicam que para altas concentrações de Fe

(x a 0.12) o sistema comporta-se linearmente, ou seja, podemos a-

justar o espectro por meio de uma distribuição binomial em todo o

intervalo de temperaturas medido (desde 4.2 K até acima de 830 K).

A partir desta concentração, mais precisamente a partir de x=0.24

este tipo de ajuste não mais funciona tendo em vista o aparecimen

to de regiões onde o Fe possui momento magnético menor que o pre-

visto, criando uma região de campo magnético baixo, cuja contri-

buição relativa aumenta ã medida qu? a concentração de Mn aumenta.

Para x = 0.70 começam a aparecer no espectro Mossbauer átomos de
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Fe que não possuem momento magnético. Para esta concentração re-

alizamos uma série de medidas adicionais a fia de estudar o seu

comportamento.

Resultados em função de T a partir de 4.2 K indica* que a

fração magnética do espectro (área das componentes magnéticas em

relação ã área total) diminui lentamente até cerca de 30 K quan-

do há uma brusca diminuição permanecendo aproximadamente constan

te até as proximidades da temperatura Curie (T£ » 95 K) quando en

tão desaparece. A temperatura em que ocorre esta vari. ;ão brusca

da fração magnética do espectro coincide com o máximo da magnet^

zação. Medidas Mflssbauer a 4.2 K sob ação de campo aplicado de

8T paralelo ã direção da radiação y Indicam que nem todos os áto-

mos de Fe estão polarizados pelo campo externo. O melhor ajuste

do espectro MOssbauer ocorre para relação de intensidades de ca-

da sexteto igual a 1:0.50:0.33, mostrando que um estado «ictomaj

nético ou de vidro de spin está presente. Este resultado £ coe-

rente com medidas de xac em que se mostra que este sistema inici^

aimente apresenta una transição ferromagnética à T( e ã medida

que T diminui, para T : 30 K, o valor de x a c começa a diminuir,

indicando um ferromagnetismo reentrante. 0 estudo acima deverá

ser estendido ãs outras concentrações.
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APLICAÇÃO DO EFEITO MOSSBAUER AO ESTUDO DE ALGUNS COMPOSTOS DE

FTALOCIANINAS DE FERRO

A. E. GERBASE*. N. T. X. SILVA, N. A. DE ARAOJO* e A. VASQUEZ

Instituto de Física, UFRGS e «Instituto de Química, UFR6S

Compostos de metalftaiocianinas (Metal Pc) tia recebido

grande atenção devido a similaridade entre estas moléculas e as

heme-proteínas que estío largamente distribuídas na natureza. As

metalftalocianinas, bem como as poliaetalftalocianinas, têm sido

também extensivamente estudadas por suas propriedades cataiíticas

e elétricas.

No presente trabalho, foram sintetizados compostos de ftalo

cianinas de ferro, inicialmente sem grupamentos periféricos (FePc

e CIFePc, onde o Cl ocupa posição axial), e com substituintes nos

anéis benzinicos laterais (4,4',4",4"' CONH£FePc e 4,4* ,4",4"'

COOHFePc).

Os parâmetros MBssbauer obtidos para a FePc e CIFePc concor

dam com os citados na literatura. Os cowipostos com substituintes

laterais apresentaram deslocamentos isoméricos e acopiamentos qua_

drupoiares menores que os encontrados para a ftalocianina de fer-

ro não substituída (FePc), o que poderia ser explicado pelas ca-

racterísticas eletrofíUcas dos substituintes. Considerando-se a-

pcnas esta propriedade, o comportamento do deslocamento isoméHco

observado em função.do Ugante lateral é contrário ao esperado.Is,

to poderia ser explicado pela possibilidade de formação de pontes

de hidrogênio pelo grupo -C0OH, o que foi confirmado por espectros,

copia de Infravermelho. (CNPq, FINEP, PROPESP-UFRGS)
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ESTUDO DO SISTEMA Fe-Zr, Ti POR EFEITO MOSSBAUE*

R. A. MANSUR e E. 6ALVA0 DA SILVA

Departamento de Física, ICEX, UFMG

Foram preparadas 10 amostras de F e2 Z ri_ x
T ix* com °* x á ^»

em forno a arco com atmosfera de argônio. De todas as amostras

foram feitas difracão de Raios-X e espectros Mflssbauer. Ambas

as técnicas mostram que, no intervalo 0.15sxá0.55, as fases Fe2Z"

e Fe»Ti coexistem; para xá 0.15 e xsO.55, temos apenas as fases

Fe2Zr e Fe2Ti, respectivamente.

Os valores de H para ambos os sítios do Fe~Zr mantiveram-

-se praticamente constantes. Para as amostras de alta concentra^

cão de Ti verifica-se que um dos sítios (6h) do Fe2Ti apresenta

desdobramento magnético, e a relação de população destes sítios

A-./Agf, decresce com x chegando em x = 0,30 a quase se anular,

o que indica que ha substituição de Zr em ambos os sítios que

dão desdobramento magnético. 0 desdobramento quadrupoiar do si-

tio 2a decresce no intervalo x = 0.1 até x = 0.55, voltando a cres-

cer até x • 0,30.
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ESTUDO DE PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DO HIDRETO DE PdjFe

M. H. PREIS CORRÊA, REJANE M. RI BEIRO-TEIXEIRA, U. SCHREINER

J.E. SCHMIDT, C.E.T. GONÇALVES DA SILVA* e A. VASQUEZ

Instituto de Física, UFRGS

•Instituto de Física, UNICAHP

Sabe-se que a liga binaria estequiométrica Pd^Fe absorve

hidrogênio gasoso em altas pressões. Um aspecto importante desta

observação ê que a capacidade final de absorção de hidrogênio ê

menor para as ligas desordenadas do que para as ligas ordenadas .

A diferença nestas capacidades pode estar relacionada com uma pre

ferência do hidrogênio por um particular ambiente num dado sTtio

intersticial já que ambas as formas ordenada e desordenada diferem

apenas no detalhe das ocupações por sitio pelo Pd e pelo Fe nos

mesmos sítios de rede cúbica de faces centradas. Para investigar

isto e aspectos relacionados com a absorção de hidrogênio pelo

Pd-Fe realizamos experiências de difração de raios-X, efeito Mfls-

sbauer e magnetometria em ligas hidrogenadas eletroliticamente.

Sabe-se que Pd puro absorve hidrogênio e Fe puro não, Io

go o sitio octaedral intersticial de corpo central deve ser o

mais provável do hidrogênio ocupar.

Como resultado da hidrogenação obtivemos que o campo hipet^

fino (Hu.j ) do Fe no hidreto é menor aproximadamente 36% que

aquele obtido para Pd,Fe e que o deslocamento isométrico (ó) per

manece constante.

Numa tentativa Inicial de descrever essas mudanças desenvol

vemos um modelo fenomenolõgico que inclui contribuições locais e

não locais para o H ^ no Pd-Fe .



58

Estudamos também a estrutura eletrônica da liga Pd^Fe orde-

nada e da hMrogenada usando um modelo teórico baseado na aproxi-
(2)

maçao de rede de Bethev '.

Com intuito de testar os resultados dos modelos foram real2

zadas medidas do momento magnético médio do Pd.FeH e do H^. em

função da temperatura.

Resultou que o momento magnético médio do Pd.FeH decresce

de 80% em relação ao do Pd^Fe. Tal redução não pode ser explicada

por nenhuma de nossas hipóteses teóricas feitas. Supõem-se, então

que semelhantemente ao que ocorre com ligas como (Pd, Au)-Fe poŝ

sa haver uma ordem tipo antiferromagnetica na sub-rede do Fe com

possível inversão na orientação de alguns spins do Fe.

REFERENCIAS

1. M.H.P. Corrêa, A.Vasquez, M.I.da Costa Jr., P.O. Viccaro and

C.E.T. Gonçalves da Silva, Solid State Commun. 4£, 211 (1981).

2. N.H. Preis Corrêa, A. Vasquez and C.E.T Gonçalves da Silva ,

Solid State Commun. 42, 251 (1982). (CNPq e FINEP).
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CALCULO DA ESTRUTURA ELETRÔNICA DAS LIGAS (Pd, vAuJ..Fe
I ™ X X J

NA APROXIMAÇÃO CLUSTER-REDE DE BETHE (CBL)

M. H. PREIS CORRÊA, REJANE M. RIBEIRO-TEIXEIRA, C. E. T.

GONÇALVES DA SILVA* E A. VASQUEZ

Instituto de Física, UFRGS

•Instituto de Física, UNICAMP

Estudamos o efeito da substituição de átomos de Pd por áto-

mos de Au (diamagnetico) nas ligas PdoFe com o objetivo de verify

car a validade das suposições feitas anteriormente de que a va-

riação do campo hiperfino do Fe na liga PcUFe hidrogenada seja de.

vida principalmente ã variação do momento magnético do Pd induzi-

da pelo hidrogênio.

Para calcular o número de elétrons d e o momento magnético

dos átomos da liga usamos um hamiltoniano tight-binding onde per_

mitimos o hopping de elétrons somente entre sTtios vizinhos mais

próximos. A interação coulomb ia na entre elétrons na banda d i tra_

tada na aproximação Hartree-Fock. 0 método usado para calcular a

densidade local de estados é baseado na aproximação cluster-rede

de Bethe, na qual a topologia local é tratada exatamente, enquan-

to que o resto do sistema é aproximado pela rede de Bethe que re-

tém a ordem de curto alcance.

A fim de compararmos os resultados teóricos com os resulta-

dos de campos hiperfinos em átomos de Fe obtidos por EM devemos

determinar a densidade local de estados em átomos de Fe. Assim se

lecionamos um cluster de 1+12 átomos com um átomo de Fe central e

saturamos as ligações da superfície do cluster com a rede de Bethe
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conveniente, que para a estrutura fcc é feita de tetraedros man-

tendo o número de coordenação da rede. Depois de encontrarmos os

resultados da rede de Bethe os usamos como entrada para o calculo

nos diversos clusters.

Como resultado do calculo teórico, ao aumentarmos a concen-

tração do Au na rede de Bethe e o número de átomos de Au como vi-

zinhos mais próximos do Fe no cluster, ocorre uma diminuição no

momento magnético e um aumento no número de elétrons d do Fe.

As medidas experimentais foram feitas a 4.2 K e 77 K e foi

observada uma diminuição no campo hiperfino médio do Fe com o au-

mento da concentração de Au nas ligas, como também um aumento no

deslocamento isomérico. A partir do ajuste com mais campos aos e^

pectros, foi possível encontrar a ocorrência de três campos hiper

finos indicando sítios de Fe com 0, 1 e 2 átomos de Au como vizi-

nhos mais próximos para as concentrações x = 0.032 e x = 0.065 e,

para x = 0.333 (Pd^AuFe) Fe com 3, 4 e 5 átomos de Au como vizi-

nhos mais próximos. Estes campos hiperfinos decrescem com o aumeri

to do número de Au como vizinhos do Fe enquanto que o deslocamen-

to isomérico cresce com este aumento.

Os resultados teóricos concordam de uma forma semiquantita-

tiva com os resultados experimentais obtidos. Supomos que o efei-

to de blindagem que surge com o aumento do número de elétrons 3d

no Fe faz com que haja um aumento no deslocamento Isomérico. 0 ai;

men to do número de átomos de Au como vizinhos do Fe decresce o mo

men to magnético do Fe. (CNPq, FINEP)

1. M.H.Preis Corrêa, A.Vasquez e C.E.T.Gonçalves da Silva, Solid

State Comm. 42, 251 (1982).
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REORIENTACÍO DE SPIN NOS COMPOSTOS INTERMETÍLICOS Eri_x6dxFe3

JOÃO BATISTA M. DA CUNHA, P. JAMES VICCARO E ADALBERTO VASQUEZ

Instituto de Física da UFRGS

Os compostos intermetãlicos REFe3 (RE = terra-rara) crista-

lizam com estrutura romboedrica tipo PuNi^, grupo espacial Rim.

Os átomos RE ocupam dois sítios não equivalentes: 3a e 6c (nota-

ção de Wyckoff) e os átomos de ferro ocupam 3 sTtios não equiva-

lentes: 3b, 6c e 18h. Conforme a direção de magnetização o sitio

18h pode desdobrar-se em três sTtios magneticamente não equivalen

tes: 6h-|, 6h2 e 6hj.

0 composto ErFe3 sofre uma transição acompanhada por uma ro

tação de spin em 47 K. Esta reorientação ocorre do plano basal pa

ra o eixo c quando baixamos a temperatura. Esta rotação é explica^

da como resultado da competição entre a anisotropia de campo cris

talino nos sTtios do terra-rara e a interação de troca na sub-re-

de do ferro. Esta reorientação de spin é acompanhada por uma va-

riação no campo magnético hiperfino para os sítios 6c e 3b do Fe,

que ainda não foi explicada. Os cálculos de contribuição dipolar

mostram que a simples rotação não é suficiente para causar as va-

riações observadas.

Para o GdFe. verifica-se que a magnetização está no plano

basal e não apresenta uma reorientação como a observada no ErFe~.

Ao substituirmos Er por Gd estamos variando a anisotropia de

campo cristalino nos sTtios do terra-rara, já que o Gd é um esta-

do s, portanto com anisotropia nula. Com este decréscimo na aniso

tropia dos sTtios RE, a interação de troca na sub-rede do Fe, que
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favorece • orientação d» aagnetização no plano basal, irl dominar

a teaperaturas aais baixas.

Quando substituiaos Er por Gd no sistcaa (Er. 6d )Fe. ob-

servaaos por efeito MOssbauer no Fe:

i) A teaperatura de transição decresce quando auaentaaos a con-

centração de f»d; a transição não é «ais observada» até 4,2 K,

para x 2 0,2.

ii) Para x < 0,2 o sitio c do ferro apresenta ua dcsdobraaento

aagnitico, onde a população de cada sub-sftio depende quase li

nearaente ea x.

0 priaeiro fato é explicado pela variação da anisotropia de

caapo cristalino nos sítios do terra-rara, enquanto que o segundo

é explicado pela concentração de ãtonos de Gd em regiões preferen

ciais do cristal. (CNPq, FINEP).
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I. ESTUDO DO GRADIENTE DE CAMPO ELÉTRICO EM LIGAS g-Ti(Pe)

E. Galvão da Silva
DEPARTAMENTO DE FlSICA - UFMG - 30.000 - BELO HORIZONTE

Solução sólida da fase fMTi(Fe), enbora seja de estrutura cristalina ccc,mostra
experimentalmente um desdobramento quadrupolar no espectro Mossbauer, o qual in
depende da concentração de ferro na liga. 0 estudo de gradientes de campo elétri
co em sistemas metálicos realizado nos últimos anos1»2»3»* foi especialmente de
dicado ao cálculo do EFG de impurezas em diferentes metais de estrutura hexago
nal compacta, o que resulta naturalmente de desvios da simetria cúbica.Todos os
modelos até agora utilizados dividem a contribuição para o BPG em duas, supondo
que o cristal seja constituído de cargas pontuais (os íons dos átomos) os quais
estão embebidos num mar uniforme de cargas negativas (os elétrons de condução).
Estes modelos, em particular a "correlação universal" proposta por Raghavan et
alli5 e o proposto por Bodenstedt e Perscheid2 baseado num desvio de cargas dos
elétrons de condução, se aplicam corretamente aos metais hexagonais puros ou com
impurezas. No caso de soluções sólidas, os cálculos baseados nos modelos ante
riores são particularmente difíceis em virtude da presença de cargas pontuais
distintas, associada I desordem estrutural.
No presente trabalho desenvolvemos um modelo, em parte baseado na idéia de
Bodenstedt e Perscheid2, para o cálculo do EFC da liga ft-Ti(Fe) em função da con
centração de ferro. Para este cálculo levamos em conta: a) a existência de or
dem de curto alcance na liga6, isto é, os 8 primeiros vizinhos do Fe são todos
átomos de Ti e os 6 vizinhos são Ti e Fe de acordo com a distribuição binominal;
b) para o cálculo consideramos apenas segunda vizinhança; c) consideramos ainda
todos os átomos ionizados e os elétrons de condução como esferas de cargas cen
tradas no ponto médio entre os átomos. Utilizando estas condições, calculamos o
EFG para cada configuração. E* importante lembrar que neste modelo o EFG resulta
apenas da desordem estrutural na segunda esfera de coordenação, já que o cristal
é cúbico. Assim tem-se:

rede
eq » Vzz

ÒEQ - i eQ (eq) / l + n
z/3

onde eq e o EFG para cada configuração. AE. é o desdobramento quadrupolar do e£
pectro Mossbauer. 0 espectro correspondente para uma liga de composição C de fe£
ro pode ser obtido pela superposição de duas Lorentzianas, uma centrada em V~o e
a outra em Vo + ÂEQ, isto é:

^ , um* .? » (_susi— r • iai_ r ,
k-1 (V-Vo)2 + (r/2) (V-(Vo + AEQ) + (r/2)

onde V é a velocidade, P(k, C) a probabilidade de ocorrer a configuração k para
a concentração C de ferro e F a largura da linha. Estes cálculos foram feitos e
a dependência do desdobramento quadrupolar com a concentração de ferro e mostra .
áa :.a Fig. 1, juntamente com os pontos experimentais. Nota-se que os pontos ex
per-'.Dentais não dependem da concentração de ferro. 0 aumento do desdobramento *~
quadrupolar calculado com o conteúdo de ferro se deve, por um lado, ao aumento
da ííjordem estrutural na ocupação dos s í t ios por Ti e Fe e por outro, ao autneti
to OÕ probabilidade para certas configurações que dão origem a EFG maiores nõ
s í t i c Jo ferro. 0 presente resultado mostra que só o efeito de desordem não ex:
plíca a origem do desdobramento quadrupolar na liga £-Ti(Fe). Provavelmente d£
ve-se levar en conta explicitamente a contribuição eletrônica devida aos ele
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trons d do próprio átomo de ferro resultante de estados d localizados.Aexistin
cia destes estados já foi sugerida ea trabalhos anteriores'*7 e será utilizada"
no estudo da dependência do desdobramento quadrupolar com a tempertura na fase
B-Ti(Fe) discutida na segunda parte deste trabalho.

0 5 10 15 20 At.Z Fe
Figura 1 - Pontos experimentais do desdobramento quadrupo
lar e resultado do cálculo conforme o texto. ~
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INFLUÊNCIA DO FOSFATO OE SOOIO NAS INTERAÇÕES HIPERFINAS DA 60E-

TITA PELA TÉCNICA NOSSBAUER

J. IRINEU KUNRATH, P. JANES VICCARO. MARIA TERESINHA X. SILVA

Instituto da FTsica, UFRGS

Apasar dos Inúmeros trabalhos existantas sobra a goatita»

utilizando a técnica Mõssbautr, rtaiizaaios mais este. dtvido à

nio-coincidincia dos resultados publicados.

Primeiramente fizemos UM estudo comparativo de 4 amostras

de granulaçao diferente. As Interações hiperfinas correspondentes

a cada amostra difere* bastante entre s i .

A seguir a anostra «ais ben cristalizada foi submetida a

temperaturas, que variava» de 30 até 75OK. Aos 70 °C ocorreu a

primeira temperatura crítica (Néel) e aos 150 °C a segunda trans_

formação de a-Fe00H em a-Fe2O3).

Por último foi adicionada esta goetita S% em peso de fosf±

to de sódio. 0 resultado foi o deslocamento de 209» tinto na tem

peratura Néel (709 •*• 50 °C), quanto na da temperatura da trans-

formação 1somórf1ca (150 °C * 130 °C).

Este dado experimental deverá ter repercussão econômica na

adubação de solos em cuja composição é encontrada a goatita.
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ANÍLISE DA INFLUENCIA DA TEMPERATURA NAS INTERAÇÕES HIPERFiiiAS

DO EPIDOTO

ANDREA PAESANO JUNIOR, JOSÉ IRINEU KUNRATH, ADALBERTO VASQUEZ

Instituto de Física, UFRGS

Estudando as interações hiperfinas em silicatos, foi anali-

sada uma amostra do grupo do epidoto. Fez-se primeiramente, a ca

racterizacão da amostra de origem mineral, utilizando-se as têcni^

cas de dispersão em energia de Raios X fluorescentes, difratome-

tria de Raios X e análise química, via úmida.

A partir destes resultados, constatou-se que o mineral era

o Epidoto propriamente dito. Foram então realizadas medidas de

Efeito Mõssbauer nas temperaturas ambiente, 77K, 10K, 8K, 6K,

4.2K, e 2K. Os espectros obtidos sugerem que um efeito de relaxa-

cão de spin passa a correr com o decréscimo da temperatura. Este

efeito i analisado e considerado como o responsável pelo desdobra

mento do dubleto inicial, obtido ã temperatura de 300K em seis Iji.

nhas (2K). (CNPq, FINEP).
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A MOSSBAUER STUDY OF STRUCTURE TRANSFORMATION IN FeS2: Pyrite-i Marcasite

R. Garg and V. K. Garg

Departamento de Física e Química, Universidade Federal do Espirito Santo,

29.000 Vitória, ES, Brazil.

On the basis of our single crystal MBssbauer absorption peak area

ratios for pyrite and marcasite and similarities of FeS», composition, iron

sulphur coordination, bond distances, atomic arrangements a hypothetical

but possible transformation from pyrite to marcasite or vice versa is

suggested here and that it can take place if the 111ll axis of pyrite and

the b axis of marcasite (EFG axes of pyrite and marcasite respectively) by

undergoing a change of an angle of cos 1/ /3. This model is in agreement

with the spin reorientation model of Brostigen and Kjekshus.
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PARTÍCULAS UITRAFINAS OE F« 2° 3 COMO SONDA MOSSBAUER NO FSTUOO DA

DINÂMICA DO TEFLON

LENA R.K. ROTENBERG E HERClLIO R. RECHENBERG

Instituto do F£sj.o* da USP - SÃO PAULO

Medidas relativas do fator f foram realizadas, na faixa de

80-300 K. para pequenas partículas ( < 70 8 ) de Fe_0_ dispersas em

politetrafluoretileno (Teflon). 0 comportamento de f com a temp£

ratura discorda radicalmente do modelo de Oebye, em particular se

adotarmos a temperatura de Oebye 9» 360 K obtida a partir do deslo-

camento Doppler de 2* ordem para uma das amostras estudadas. As

anomalias observadas são de dois tipos: a) uma descontinuidade a

T A» 160 If, que deve estar associada à transição vítrea do Teflon a-

través de um efeito de volume excluídoi b) acima de 160 K. uma cur-

vatura de f vs. T que não pode ser explicada mesmo como efeito da

vibração do centro de massa de partícula. Esta parte da curva foi

comparada a um modelo (J.A. MarushKo e V.N. Dubinin, Sov. Phys.JETP

39, 665, 1974) desenvolvido para partículas ultrafinas dispersas

num fluido viscoelásticoi utilizando dados experimentais para o mó-

dulo de Young E(T) do Teflon, obtlvemos um excelente ajuste.Conclui^

-se que pequenas partículas contendo Fe são potencialmente úteis

como sonda das propriedades dinâmicas de polímeros. (FAPESP,CNPq)
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ESTUDOS DE COMPLEXOS OE ESTANHO COM HEMATEÍNA POR ESPECTÂÜSCOPIA

MOSSBAUER

E. RUBBO*. R.F. SOUZA*, M.T.X. SILVA, Y.P. DICK* E A. VASQUEZ

Inst i tu to de F ís ica , UFRGS

• I n s t i t u t o de Química, UFRGS

Ê citado na l i t e r a t u r a " ' que, em complexos de hemateTna com

estanho, o metal retém o seu estado de oxidação i n i c i a l . Entretan-

to as medidas de e fe i to Mflssbauer fe i tas em vários complexos Esta-

nho-HemateTna-Cloreto (SnHtCl), sintetizados para diferentes prp_

porções Sn/Ht, apresentaram o estanho completamente oxidado, ape-

sar de ter sido confirmado, na solução i n i c i a l de estanho em ácido

clor ídr ico , o estado estanoso do metal. Foram ainda fe i tas s ínte-

ses dos quelados Estanho-HemateTna-Brorneto (SnHtBr) e Estanho-He-

mateina-Iodeto (SnHtl) a fim de estudar o e fe i to da natureza do

halogenio ligado ao estanho nos complexos. Nestes dois últimos ca_

sos, constatou-se a presença simultânea do estanho nos estados I I

e IV onde os parâmetros M&ssbauer do s i t i o de estanho I I são ide*n_

ticos em ambos os complexos, o que indica que o halogenio não es_

tá diretamente ligado ao Ton estanoso. A inexist incia de estanho

I I no complexo SnHtCl e a presença deste nos complexos SnHtBr e

SnHtl poderiam ser explicadas pela teoria de Ácidos e Bases de Le

wis Duro-Moie* ' . Por outro lado, os parâmetros MOssbauer obtidos

para o s í t i o estanico variam nos três complexos, mas na ordem 1n_

versa da esperada a p a r t i r de considerações sobre as e1etronegati_

vidades dos halogenios. Segundo um modelo estrutural proposto, 1s_

to pode ser devido a uma desiocalizaçao de carga da hemateTna em
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direção ao Ton estinico, quando este esta ligado ao halosênio.

Da análise do coeficiente de Variação de Efeito definido na l i t e

ratura^ ' para o Efeito Mossbauer, obtêa-se ainda informações so_

bre o estado de polinerização destes coaplexos. (CNPq, FINEP).
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ESTUDOS DE FOTOFRAGMENTOS DE MOLÉCULAS DE Fe(CO)5 CONTIDAS

MATRIZ DE POLIETILENO

EM

E. Baggio Saitovitch
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

M.A. De Paoli e S.M. de Oliveira
Instituto de Química da UNICAMP

Com base na espectroscopia Môssbauer do Fe estudamos uma

amostra formada por vários filmes de polietileno impregnados com

Fe(CO)ç.. A comparação dos espectros Môssbauer obtidos a 4,2K po-

de ser feita analisando a figura ao lado: A, B e C coirespondem,

respectivamente, a amostras não irradiadas e irradiadas 5 e 10

minutos com luz ultra-violeta .

k decomposição fotoquímica leva

ao aparecimento, num primeiro

estágio, de uma nova espécie

com ó = -.174 mm/s (relativo ao

ferro metálico) e AEq = 1.83

mm/s. Esta espécie reage com a

ferropentacarbonila residual le

vando a formação de Fe2(CO)9

(d = .056 mm/s, AEq = .41 mm/s).

Esta reação e os parâmetros hi-

perfinos são compatíveis com a

formação de Fe(CO)4 no primeiro

estágio da fotofragmentacao de

Fe(CO)5. Esta atribuição foi fei

ta com base em estudos anterio-

res realizados para as mesmas

amostras com espectroscopia de

J_L* v >«̂ .«,«*»

* J A I-f-

-ZB
VriodtybwM

infra-vermelho.

A matriz de polietileno mostrou-se apropriada para o isola

mento de espécies instáveis como Fe(CO)4, uma vez que sua alta

permeabilidade ao monóxido de carbono impede a reformação

Fe(CO)5.

de
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INSTRUMENTAÇÃO PARA EFEITO MDSSBAUER

P. H. DOMINGUES

Inst i tu to de F ís ica , UFRJ

Foram relatados os esforços que estão sendo desenvolvidos no

IF-UFRJ no sentido de desenvolver a nstrumentação específica para

espectroscopia Môssbauer. Atualmente estão sendo desenvolvidos os

seguintes i tens: 1) Sistema de aquisição de dados por microproces-

sador: este sistema consiste de uma interface para espectrômetro

Mflssbauer onde estão colocados o gerador de função e a memória ope

racional de 4 Kbytes que será compartilhada pelo yP. A acumulação

serã f e i t a por hardware. 0 microprocessador terá acesso a esta me

mõria continuamente, para rea l izar as diversas funções e será ir.

terrompido(HOLD) quando a interface desejar acumular informação.

2) Estamos desenvolvendo também um sistema de drive com eletrônica

respectiva que permitirá a operação do sistema empregando ampl i f i -

cadores de baixa pot incia , diminuindo-se desta forma, a necessida-

de de altos ganhos de realimentação, tornando o drive apto a trab£

lhar na vert ical com o mesmo desempenho que um operando com onda

senoidal. 3) 0 terceiro item em desenvolvimento diz respeito a

construção de criostatos de imersão para He líquido que permitirão

variar a temperatura de 2K a 300K. Atualmente estamos em fase de

solda das diversas partes.
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A ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER NO BRASIL.

Odimar Deusdará Rodrigues, Reva Garg e V. K. Garg

Departamento de Física e Química, Universidade Federal do Espirito Santo,

29.000 Vitória, ES, Brasil.

A espectroscopia de ressonância nuclear de raios gaaa sem recuo

ou efeito Mtíssbauer fornece informações similares das outras técnicas que

utilizam a radiofreqüência. A montagem de um laboratório de pesquisa de

efeito Mtíssbauer e relativamente mais econômico. A resolução Q * F/Ey ob-

tida com a utilização deste técnica em caso de isótopo de Fe chega até

a ordem de 10 . Por essas razões, além de outras, emergiram vários grupos

em diversos países cientificamente menos desenvolvidos como era caso do

Brasil. Existem atualmente no Brasil aproximadamente cinqüenta pesquisa -

dores segundo levantamento efeito por nós em Mtíssbauer Effect Data Index e

Mtíssbauer Effect Reference and Data Journal. Na década de sessenta foram

iniciadas primeiras pesquisas em efeito Mtíssbauer no Centro Brasileiro de

Pesquisas Físicas, continuando até hoje um dos grupos mais ativos. Existem

no momento grupos localizados em Belo Horizonte (UFMG), Brasília (UnB),

Fortaleza (UFCe), Porto Alegre(ÜFRGS), Rio de Janeiro(CBPF e UFRJ) e São

Paulo (USP) que utilizam essa técnica em seus laboratórios.
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