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R E S U M O

Técnicas de difração de raios X, foram utilizadas -

para o estudo da natureza dos defeitos pontuais em quartzo en '

fumaçado de Itambé e Vitória da Conquista, no. estado da Bahia.-'

O método do pó empregando a câmara de Seemann-Bohlin, (difração Ú-

em retrocesso) foi usado para a análise dos policristais enquan/

to que os monocristais foram estudados com a câmara de preces.'

são.

As posições ocupadas pelos defeitos na rede doy

cristal, foram avaliadas através da correlação entre a razão in-

crementai TJJ- / =~ e a relação axial c/a. Os resultados apre •

sentados mostram que enquanto os defeitos de impurezas substitu-

cionais predominam no quartzo de Itambé, no quartzo de Vitória „

da Conquista os defeitos substitucionais existem em proporções y

comparáveis com os defeitos intersticiais.

Curvas de recozintento isõcrono, efetuadas para /

ambos os tipos de quartzo enfumaçado, indicam um aumento do pa-

râmetro da rede para valores de temperatura acima das temperatu '

ras de recozimento. Entretanto, medidas similares feitas para o y

quartzo incolor mostram que este fenômeno não é observado nes-

tas amostras. Fizemos a hipótese que o fornecimento de uma ener '

gia térmica maior que a de recoziroento provoca a criação de no -

vos intersticiais devido a um mecanismo de difusão térmica. Me "

didas dos parâmetros, efetuadas posteriormente, sobre um mono "

cristal incolor irradiado, parecem indicar que esta hipótese é *

justificável.

A3STRACT

X-ray diffraction techniques were used to study

the type of point defects in smoky quartz from Itambé and Vitó

ria da Conquista in Bahia. The powder method, using the See

mann-Bohlin camera (back reflection), was utilized in the analy_

(i)



The positions occupied by the defects in the crys

tal net, were calculated by the correlations between the incr£

mental rate — / —£ and the axial ratio c/a. The present re

suits show that while the defects of substitutional impurities

predominate in the quartz from Itambé, in the quartz from Vitó

ria da Conquista the substitutional defects exist in compara

ble proportions that the interstitial ones.

Isochronous annealing curves, for both type of

smoky quartz indicate an increase in the net parameter to tempe

rature values alove the annealing temperatures. However, simi

lars measurements on the colorless quartz show Çhat this pheno

menon is not observed in that samples. We formulated the hypo

thesis that providing a thermal energy greater than that of an̂

nealing is used, new interstitial defects would be created,

as a result of a thenric diffusions mechanism. Further measure^

ments in parameters on a colorless irradiated crystal, seem to

indicate that this hypothesis is a reasonable one.
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I N T R O D U C Ã O

O estudo do quartzo, suas propriedades e aplica

ções é relativamente recente.

Até antes da Segunda Guerra Mundial, era considera

do coao um dos minerais não metálicos de menor valor, quando foi

então descoberta e enfatizada a sua importância como elemento

fundamental na construção de placas osciladoras, usadas para ccn

trole de rádio-freqüências, devido ãs suas propriedades piezoele

tricas. Desta época em diante, muitos pesquisadores passaram a

ocupar-se do quartzo tendo surgido vários trabalhos não somente

sobre as suas propriedades físicas e químicas, mas também relat_i

vas à sua geologia, ocorrência natural e reserva mundial. De ser:

volveu-se então um ramo de pesquisa visando bem determinar as irr

perfeições encontradas no quartzo, tais como inclusões e defei_

tos estruturais, principalmente devido ãs irradiações nucleares

(radiation damage), e suas influências nas propriedades deste mi_

neral (Stoiber etal, 1945)

A grande variedade encontrada, no que diz respeito

a cor, ir.odo de ocorrência e densidade de defeitos,oferece uri vas_

to campo de estudo além de torná-lo de grande aplicação indu£

trial.

Quando o quartzo é irradiado por raios gama, partly

calas alfa, feixe de elétrons ou de neutrons, torna-se enfumaça

do e suas constantes elásticas são alteradas. Em geral,a frequên

cia das oscilações das placas decresce continuamente e os vários

tipos de placas, dependendo das diferenças constantes, são af£

tadas (Frondel, 1945).

Joseph S. Lukesh (1945) construiu várias placas O£

ciladoras com quartzo esfumaçado de diferentes intensidades de

cor e constatou não haver variações nas propriedades físicas,

dentro dos limites das medidas efetuadas, bem como na forma da cur

va característica de freqüência versus temperatura,, em relação

ao quartzo incolor.

) quartzo utilizável na construção de placas osc;^

ladoras é de pouca ocorrência uma vez que a qualidade do mineral

é fator fundamental e muitos tipos de defeitos são considerados

na classificação do grau de perfeição do cristal de rádio.



O quartzo tem a sua utilização ea larga escala,ta£

UC' construção de m s ciumentos óticos come lentes, prisz&s,

cipectrofotv-sttros e monocremadores de luz de diferentes compr^

men tos de or.Ja. Ê altamente transparente para todos os comprimen

tos de onda visíveis, porém, a sua absorção torna-se apreciável

na região dos menores comprimentos de onda ultra violeta; por ovi

tro lado, a dilatação da rede do cristal por defeitos pontuais

pode resultar na mudança local do limite de absorção.

Em 1957, Wittels estudou o comportamento estrutu

ral de quartzo irradiado por neutrons, concluindo existirem no

mínimo dois processos de danificação para doses de irradiação su
20 2 -

periores a 1.2 x 10 neutrons/cm : a) uma expansão anisotrõpi
19ca essencialmente elástica para doses até 3 x 10 neutrons/

2

cm , observando-se uma relação direta entre a densidade obtida

por raios X e aquela por método hidrostático; b) para valores

de irradiação majores que o anteriormente citado, ocorre uma ex

pansão anisotrópica mais complexa, a qual esta associada uma va

riação no volume, indicada por medidas de raios X e também M

drostaticaiiiente.

William Primak em 1958, analisou as variações indu

zidas no quartzo por neutrons rápidos, tendo interpretado os d£

leitos em termos de interação dos átomos espalhados com Í. estru

tuxa da Silica, e o fenômeno de recozimento em termos do compor^

tamento das variações estruturais previstas.

Um trabalho sobre os defeitos estruturais e o d£

créscimo da densidade do quartzo, devido â irradiação por neu

trons, foi apresentado por Weissemann em 1963. 0 cristal foi sub

metido a um fluxo neutrônico da ordem de 10 nvt e métodos com

binados de difração de raios X - reflexões em retrocesso de feî

xes divergentes,difusão de raios X a baixos ângulos - e microsco

pia eletrônica de transmissão,caracterizaram os defeitos estrutv

rais como a formação de agregados (clusters) de intersticiais de

Si, cuja densidade aumenta com a dose de irradiação, até a forma

ção de um defeito com a estrutura hexagonal bastante estável até

a temperatura de recozimento igual a 500° C.

A relação entre as impureza? e as constantes da re

de do quartzo foi estudada por Cohen e Suinner (li. 58) que tomaram

cm consideração também os centros de cor, para amostras naturais

c sintéticas.
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Foi timcêa observed» por Koicritsova c Tel^-nê.

(.967) a transformação u - 6 do quartzo irradiado por neutrons.

A grande maioria dos trabalhos publicados sobre o

quartzo irradiado, trata de irradiações com neutrons no reator

atômico. Encontia-se porén», na natureza o quartzo associado acs

eiemantos radioativos, cujas radiações nucleares (partículas a_i.

fa# fragmentos de fjissão e radiações gama) pciera danificar sua

estruturar e com diferentes densidades o que é usualmente ai-tibv̂ i

do às impurezas Em parte, isto pode ser devido também aos eíei_

tos das radiações provenientes dos raios cósmicos e das inciu

soes radioativas que devem ser levadas em conta (Priraak, 1958}»

São conhecidos outros resultados das radiações nu

cleaxes que se manifestam pela cor escura do quartzo, ou sejõ., o

mesmo efeite que é observado no quartzo irradiado artif ícialrr.en

te no reator.

Ê considerável a ocorrência de quartzo enfumaçado

associado ao Urânio no Brasil, notadamente na Bahia, nos munici^

pios de Itambé, Jacobina e Vitória da Conquista onde é vulgarine:n

te conhecido pelo nome de lambreu.

Considerando-se que a irradiação do quartzo àevada

ao Urânio, produz defeitos pontuais que por sua vez provocam a

lém do escurecimento na cor, a variação dos parâmetros crista].^

nos, procuramos determinar esta variação, bem como estabelecer

uma relação entre ela e a dose de irradiação acumulada no quar

tzo.

Analisando ame atras de:

a) quartzo enfumaçado proveniente de regiões onde

tem radiação nuclear natural;

b) quartzo incolor de regiões onde não foram con£

tatadas radiações nucleares consideráveis, pr£

curamos estabelecer uma relação entre os resu_I

tados encontrados.

Supondo que um cristal de quartzo enfumaçado foi

ate certo dose de radiação natural, cujo valor não co

nhecomos, aplicamos o método do recozimento térmico para estudar
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os- defeitos pontuais produzidos per esta radiação. Cocao

tro físico que se analisa ea função da temperatura, tomamos o p«i

lámetío da rede cristalina do quartzo. Assim, temos que fazer

as medidas das variações do parâmetro cristalino em função do

tenpi>, em temperatura de "recozimento iscaaêtnco estabelecida pe

Ia técnica do recozxmento isocrono.

Os resultados assim obtidos, serão interpretados

em termos dos defeitos pontuais.



C A P I T U L O

O QUARTZO

Os silxcatos ocupam lugar de destaque entre as

classes minerais, uma vez que compõem cerca de 25% dos minerais

conhecidos e quase 40% dos mais comuns.
m

Com poucas exceções os minerais que formam as ro

chás ígneas são silicatos e entre eles destaca-se o grupo da sí_

lica apresentando um grande número de polimorfos tendo a sua mor

fologia externa característica, dimensões da cela unitária e

energia reticularr Distribuem-se em três categorias estruturais:

o quartzo, a tridimita e a balita, sendo o primeiro o de sime_

tria mais baixa eretículo cristalino mais compacto. Ê também o

mais comum, sendo um importante constituinte das rochas ígneas,

ocorrendo também em rochas metamõrficas sob a forma de quartzito.

Pode formar rochas sedimentares, como conseqüência de intemperi£

mos sobre as rochas ígneas. É portanto um dos maiores constituin

tes da crostaterrestre.

1*1 - Composição Química

0 quartzo é um diõxido de Silício de fórmula mole

cülar SiO,, cuja composição é:

Si - 46.75%

0 - 53.25%

De todos os minerais é um dos que apresenta maior

pureaa na composição/ apresentando contudo, pequenas mas signify

cativas variações composicionais, indicadas por análise espectro

gtãfica, sendo que o Li, Na, Al e Ti são os principais elementos

que cntram em solução sólida, (Frondel, 1962),

A substituição do Si pelo Al é o mais importante

mecanismo de variação na composição, embora, a máxima suhstitu^

ção possível não esteja bem estabelecida.

0 estudo de propriedades relacionadas à quantidade

de Al pi atente, tais como a temperatura de transição o o escures

cimento por irradiação, indicam que todo quartzo incolor contém

maior ou menor quantidade daquele elemento que varia de acordo

<"om a temperatura de formação da rocha.



Uxa grande número de out tos elementos tem sido en

contrado em quantidade relat ivãmente pequenas ou cm traços r.o

quaxtzc, .incluindo Rb, Cs, Ca, Pb, Ba, Ag, Cu, não estando, po

rêm, bom determinadots estct elementos estão presentes em SOJ.J£

çào sólido ou como impurezas (frondel, 1962)

1.2 - Temperatura de transação

Quartzos a e 6

Em 1889, Le Chatelier verificou a existência ce

uma inversão no quartzo numa temperatura em torno de 570°C. A

partir deste ponto, o low quartz, quartzo a ou simplesmente qua£

tzo, transforma-se no high quartz ou quartzo £• O primeiro cris_

taliza-se no sistema trigonal trapezoidal sendo a cela unitária

hexagonal; o segundo, no sistema hexagonal trapezoidal.

A temperatura de transição considerada constants

para todo quartzo natural é igual a 573° • Io (Frondel 1962), ern

bora seja sabido que esta temperatura varia em função da varie

ção na composição e ligeiramente com o estado físico da amostra,

Além disto ãecresce com o aumento da quantidade de Al substituir*

do o Si dentro da estrutura do quartzo, formando assim uma solu_

çao sólida, e também em função de outros defeitos.

1.3 - Propriedades Físicas

1.3.1 - Dureza : designada arbitrariamente como 7 na escala re

lativa de Mohrs, sendo portanto um dos mine

rais mais duros encontrados na natureza.

1.3.2 - Fratura : varia de conchoidal a subconchoidal, apresen

tando snperficie grande e plana quando corta

da através do eixo £, sob grandes ângulos.

1.3.3 - Clivagem : normalmente não sáo encontradas no quartzo e

também não são obtidas por fraturamento mecji

nico. Trat.-ndo-se de cristais bem de&envoly^

dos com crescimento segundo um determinado ê ,

xo cristalográfico, são observadas as seguin

tes formas de hábito: r [1 0 1 1), z i O l T

li, m (1 O T O ) , c 10 0 0 1), s íl 1 2 1} e

x {5 1 6 U , As formas r, z e m são as mel no

res, sendo que a primeira ê também a mais tá

cil de ser produzida e de melhor qualidade,
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embora tenha sido algumas vezes comparadas

ã z.

1.3.4 - Densidade: as imperfeições contidas no quartzo sob a for

ma de impurezas e outros defeitos cristali^

nos, influenciam muito a medida da densidade.

Ainda não é conhecida com precisão, a densida

de do quartzo incolor com composição si°o

ideal, livre dos átomos de impureza em substi-

tuição formando uma solução sólida. O IU^ÍS

provável valor da densidade para cristais es;

colhidos de maneira arbitrária ê 2,65074 ±

0,0001 no vácuo e a 0°C em relação a água a

4o, sendo a densidade absoluta igual a este

valor menos 0,00007.

Nas condições normais de pressão, ou seja, a

760mm de Hg e na temperatura ambiente,o valor

mais provável para a densidade é 2,6510.

Smakula (1955) mostrou ser conveniente usar

os valores do peso atômico e do número de Avo

gadror obtidos por espectrometria de massa

e abundância isotópica para determinações mais

precisas da densidade do quartzo.

1.4 - Estrutura Cristalografica

0 quartzo tem a sua estrutura baseada na rede hexa

gonal, sendo cristais comumente prismáticos com faces estriadas

hori zontalmente.

Cada átomo de Silício ocupa o centro do tetraedro

considerado comç unidade básica da estrutura em todos os polimor

fos de SiO,/ sendo portanto compartilhado por quatro átomos de

Oxigênio.

Em uma estrutura estável de um cristal, cada

cátion (Si) está no centro de um poliedro de coordenação de

anions (0). 0número destes anions no poliedro, é o chamado de

número de coordenação (tie) do cátion em relação ao anion dado,

sendo determinado por seus tamanhos relativos.
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No caso do quartzo, os átomos de Oxigênio (anionj

ten a coordenação 4 ou tetraédrica. Os centros destes ions coor

denados, estão! nos vértices de um tetraedro regular em torno de

um ion de Silício e assim, formam os tetraedros SiO. (figura

1.1.a). Então cada átomo de Oxigênio é ligado a dois de Silício

formando a rede tridimensional de tetraedros, Estes tetraedros

não são totalmente regulares, isto é, equilaterais (Sosman,

1965), com a distância média Si-0 igual a l,61A (Frondel, 1962).

Cada um dos seis Oxigênios da cela unitária, ê cercado por dois

átomos de Silício em distâncias variáveis entre 2,67A e 2,67A.

A ligação Si-0 é do tipo intermediário: metade covalente e meta

de iônica (Wittels, 1957-Dana, 1969) .

A inspeção do modelo de empacotamento da estrutura

do quartzo (figura 1.1.b) mostra que existem canais relativa

mente largos que atravessam o cristal em direção paralela aos

eixos c e a. Outros canais cortam os dois primeiros e fazem

um ângulo de mais ou menos 57 com o eixo c. Quase metade do

volume total da cela unitária é desocupado e mais que 2/3 deste

espaço inclui os canais que são aproximadamente paralelos ao

eixo c no arranjo hexagonal (Wittals, 1957).

As dimensões da cela unitária do quartzo natural

variam de modo siginificativo. As pequenas variações na compo

sição química são em parte responsáveis pelas diferenças observa

das nas medidas dos parâmetros cristalinos contudo, a extensão

e o efeito que estas variações tem sobre as medidas não sâo

claramente entendidas. 0 efeito geral ê o acréscimo no volume

da cela e o decréscimo na relação axial c/a. A substituição

do Si pelo Al, provoca aumento nos valores dos parâmetros a e

CQ, não sendo, porem, conhecidas as relações numéricas entre

a quantidade de Al e as dimensões da cela e a variação máxima.

Igual efeito é produzido pelo Ge substitucional (Frondel,1962).



A tabela 1.1 apresenta valores dos parâmetros £

taünos para diversas amostras de quartzo* segundo trabalho aprcs

sentado por Frondel (1962).

TABELA 1.1 - Parâmetros da cela do quartzo

AMOSTRA

Enfumaçado
(Brasil)

Incolor
(Carrara)

Rosa
(Brasii)

Enfumaçado
(Califórnia)

Ametista
(Brasil)

Vulcânico

4,91289

4,9134

4,91375

4,9132

4,9134

.4,9138

•„-*

5,40442

5,4049

5,40533

5,4050

5,4047

• 5,4047

co/*o

1,10009

1,10009

1,10009

1,10011

1,09999

1,09990

1.5 - Variedades Cristalinas

1.5.1 - Quartzo incolor - é o chamado cristal de rocha que ap«a

rece comumente em cristais distintos

e bem desenvolvidos.

1.5.2 - citrino quartzo de cor amarelo claro

1.5.3 - Quartzo rosa é uma variedade cristalina de granu

lação grossa, mas usualmente sem for

ma geométrica definida. O Titânio

(Ti) em pequenas quantidades parece

ser o elemento responsável pela colo
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ração» embora já tenha sido também a

tribuiãa à presença de Manganês (Mn>

em forma de uma solução sólida (Pron

dei, 1962 - Dana, 1969).

1.5.4 - Quartzo azul

1.5.5 - Ametista

-aparece tm grãos em algumas rochas

igneas e metamõrficas e a tonalidade

da cor está relacionada à quantidade

de TiO- encontrada.

-quartzo de cor violeta, devido a de

feitos produzidos por partículas a.

Ocorre quase sempre em cristais bem

definidos.

1.5.6 - Quartzo leitoso -minúsculas inclusões fluidas são rejs

ponsãveis pela cor branca leitosa.

1.5.7 - Quartzo enfumaçado -a sua cor escurecida, embora já te

nha sido atribuída ã influência de

Hidrocarbonetos e ã impurezas or gani.

cas, parece ser conseqüência de var̂ L

ações na configuração interna dos

elétrons acompanhada de variação com

posicionai devido ã irradiação natu

ral por elementos radioativos (Fron

dei, 1962).

A presença de Al como impureza ê n?

cessario mas não suficiente para que

o quartzo seja enegrecido. Geralmen

to a cor não está uniformemente dis

tribuida pelo cristal, concentrando-

se em zonas paralelas às faces exter

nas.

Um escurecimento semelhante ao natu

ral, pode ser obtido por irradiação

do cristal por raios X ou partículas

nucleares.
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O quartzo enfumaçado, pctle ser desço

lorido pelo calor, o que ê acompanha

do por um pequeno decréscimo nas di_

mensões da cela unxtãria,

A sua composição química, está in

cluida na variação natural do quar

tzo incoior, não apresentando gran

des quantidades de outros elementos

que p caracterizem. 0 Al presente

parece ser como já foi dito, requis.1

to para a cor e outros elementos co

mo Li, Ca e Mg aparecem em pequenas

quantidades na variação composição

nal.

1.6 - Produçãc dos Defeitos Pontuais

Radiações de alta energia produzem desordens na re_

de cristalina dos sólidos, que dependerão das propriedades do pró

prio sólido e das características da radiação (Chadderton,1945).

0processo básico na formação de defeitos de irra

diação (radiation damage) é o deslocamento de um átomo da sua po

sição de equilíbrio na rede, por colisões com partículas energy

ticas, formando assim um par lacuna-intersticial. A energia

transferida restas colisões é usualmente suficiente para que o ã

tomo que a recebeu possa provocar outros deslocamentos por subse

quentes colisões, num processo de cascata, resultando assim uma

pequena região com alta concentração de defeitos. 0 átomo atingi^

do, pede ainda dividir sua energia com os átomos vizinhos de tal

maneira que uma pequena região do cristal é "derretida" e recris_

talizada.

0 numero de átomos deslocados por um átomo priiaá

rio incidente, pode ser calculado pela expressão

* «V " A ' EP
 (1-1)

em que E. é o limiar de enorgia de explusão ou energia de Wigner
0 K é a energia do átomo primário.
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nd = *t "o cd V {1'2i

dá o nüm&io total de átomos deslocados, incluindo os primários,

sender

i 3 dote de irradiação (n9 de partículas/cm )

n •; r.ç de átomos no volume unitário do cristal

•j , à :.;'çao de cheque de deslocamento.

Um ir.tt.isucial e uma lacuna juntos, denominam-se

defeitos ou par de Prenkel, embora seja claro que um interst_i

ciai não está necessariamente associado ã uma lacuna. É verdade

contudo, que um par de Frenkel pode ser formado pela remoção de

um átomo da sua posição de equilíbrio, até uma posição intersti_

ciai e que este par pede se aniquilar pelo retorno do átomo à

sua posição anterior *

Defeitos como lacunas e intersticiais, provocam

certas variações nab propriedades físicas dos materiais e estas

variações poderão informar a respeito do número ou tipo de defe£

tos produzidos por irradiação (Billxngtor. e Crawford, 1961) .

0 estudo do comportamento dos materiais, do ponto

de vista das var iaçõus destas propriedades e a aniquilação dos

defeitos, ê o que constitui a

1»7 - Teoria do Recczimento (annealing)

Submeter um material ao recozimento, ou seja, colo

cá-lo durante certo tempo em condições de alta temperatura, aca£

retarâ a remoção dâs tensões internas e uma recuperação parcial

das imperfeições da rede cristalina, indicando a maneira pela

qual as propriedades físicas que foram modificadas por irradia^

ção de partículas energéticas, tendem a readquirir o valor antt?

rior ao bombardeamento (Mac Kay, 1959),

As variações das propriedades com o tempo,numa pa£

ticular temperatura, indicam que os defeitos induzidos por irrâ

diaçáo são moveis e sua identificação, bem como informações so

difusão e recbmbi.nação podem ser obtidas pelo tratamento tér;

que pode ser feito de duas maneiras!
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a) reccziir.ento asccxono - neste caso, o cristã! é

aquecido rapidamente até uma determinada temperatura que seiã

luantida constante durante um certo intervalo de tempo previair.en

te escolhido» sendo então resfriado à temperatura de referência

(geralmente a temperatura ambiente) , quando entãc qualquer v a u a

ção ocorrida no cristal poderá ser medida, A temperatura è eleva

da sucessivamente, mantendo-se, porém, o mesmo tempo iniciai, dia

rante o qual a amostra fica submetida a tal aquecimento. Este

procedimento tem-a vantagem que qualquex dependência da propneda_

de em observação, com a temperatura, não interfere na medida o

que levará ã determinação da temperatura de recozimento..

b) recozimento isotêrmico - o cristal é aquecido

ate a temperatura de recozimentc e as variações das propriedades

como uma função do tempo de aquecimento a esta temperatura, são

observadas.

As duas técnicas descritas, fornecem as seguintes

informações:

- as mesmas fases de recuperação, cada uma delas

correspondendo a uma reação cinética específica envolvendo cs de_

feitos.

- eneroia de ativação para recuperação..

- ordem da reação de recuperação para cada fase,

que pode ser obtida mediante o emprego da expressão

- -||- • - f (T> N n (1.3)

em que,

- n é a ordem da reação

- N é o número de defeitos envolvidos

- i (T) i una função da temperatura da forma

f (T) - W e kT (1,4)

onde,

- W é ura fator relacionado â freqüência de salto

que a a freqüência com a qual um defeito (átomo) troca sua pcsi,

ção na rede numa temperatura T, em outras palavras,salta de

uma para outra posição, e ao número de defeitos.

- E é a energia de ? ivarao associada com o de
m * —

feito.
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Uma fase de recuperação envolvendo difusão de

nas pode cer uma reação de primeira ordem com uma energia de ati

vação característica da difusão de lacunas no cristal; esta difu

são. poderá levar a uma recombinação com intersticiaxs aleatória^

mente espaçados, constituindo-se numa reação de segunda ordem

também com a energia de ativação para difusão de lacunas.

- a redução ou aumento da concentração de certos

tipos de defeitos ou também o aparecimento de outros tipos.

A distribuição de um defeito particular no cris

tal, pode ser descrito por sua concentração c em cada ponto r

num determinado tempo t. A lei de Fick rege a densidade de co£

rente destes defeitos que i o fluxo de átomos deslocados por unî

dade de volume, em qualquer ponto, em termos do gradiente de c

j = - D Vc (i.5)

sendo D o coeficiente de difusão para um defeito particular.

Par1* um meio homogêneo, a equação de difusão

>

D V2c * |f ' (1.6)

juntamente com as condições iniciais e de contorno, possibilitam

o cálculo de c.

0 coeficiente de difusão D, é proporcional a v.,

freqüência de saltos dos defeitos;

D - Y a2
 Vj (JU?)

sendo

- a a constante da rede

- Y um simples fator numérico que depende da geo

ntetria da rede.

A freqüência de salto é dada pela expressão de

Arrhenius
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A.
)cT (1.8)

onde,

E ê a energia de ativação já referida anterior

mente

- v é uma freqüência efetiva que pode ser consid£

rada como a freqüência com a qual o defeito oscila em torno da

sua posição de equilíbrio (Dxenes e Vineyard, 1957).

Lacunas e intersticiais podem aniquilar-se por coni

binação, existindo ainda um processo pelo qual um intersticial

substitui um átomo de impureza, tornando-se um átomo da rede e

forçando a impureza para a posição intersticial. Isto tende a

ocorrer sempre que a impureza ê menor que o átomo normal de modo

que a sua energia como um intersticial é relativamente baixa.

De modo contrário, uma impureza intersticial pode unir-se a uma

lacuna, tornando-se substitucional no processo (Van Bueren,1960) .

1.8 - Preparação das Amostras

As amostras 'usadas, foram recolhidas no município

de Jacobina, em ocorrências de pegmatitos uranxferos dos municí^

pios de Itambé e Vitória da Conquista, todos no Estado da Bahia.

A localização das regiões escolhidas está bem evidenciada no ma

pa do Estado apresentado na figura 1.2.

As amostras foram selecionadas segundo resultados

do reconhecimento radiogeológico por meio de gamametria tendo si^

do usado "in loco" um cintilómetro portátil tipo SPP3 visto na

figura 1.3, com as seguintes características.

- um cristal Nal(TI), de 1" x 1" 1/2 - Quartz et

Silice

- fotumultiplicadora (150 AVP de marca RadiotechnJL

que)

- um discriminador de energia com discriminação nú

nima de 50 KeV e máxima de 2 MeV, com 12 limia

res nesse intervalo

- precisão da medida 1 10%.

Este cintilómetro indica em contagem por segundo
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fcps) a quantidade total de raios gama emitidos pelos elementos

radioativos» Urânio (U;r Tono (Th) e Potássio (K) existentes na

vizinhança do quart20« Este procedimento foi adotado, u.?a vez

que a irradiação do quartzo devida ao Urânio e aos outros elemen

t.cs produz defeitos pontuais e fazemos a hipótese que estes de

feitos são responsáveis pelas variações dos parâmetros cristaljl

nos.

Obs : 0 resultado das análises indicaram quase to

tal ausência dos elementos Th e K na região onde foram coletadas

as amostras *

A tabela 1.2 apresenta a atividade específica em

contagens por segundo verificada "in loco", por amostra

TABELA 1.2 - Atividade específica por amostra

REGIÃO

VIT.DA

CONQUISTA

JACOB1NA

ITAMBÊ .

AMOSTRA

MC

MP

M5-

cps

150

<20

350

1.8.1 - Amostras Policristalinas

A amostra M5 foi preparada de blocos de quartzo en

fumaçaclo, ̂ ue não apresentavam homogeneidade na cor/ sendo que

para a amostra MC foi escolhido um monocr.istal de quartzo bem de

senvolvido- Foram então limpas, pulverizadas e submetidas a um

peneiramento seletivo o que limitou a variação do tamanho do grão

usado, entre 53 vm e 40 pm, objetivando assim a obtenção de 1.1

nhas de difração finas e bem homogêneas.

1.8.2 - Amostras Monocristalinas

a) Amostra designada como M5

Pequenos fragmentos com dimensões da ordem de milí

mot.ros foram retirados do bloco de quartzo enfumaçado, sendo que

uma part3 do mesmo já havia sido utilizada pára as amostras

cristalinas.
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Em seguida, foram analisadas no microscópio de luz

polarizada visando escolher aquela que apresentasse um plano

cristalogrãfico cujo paralelismo com a superfície externa do

fragmento fosse a melhor possível. Tal procedimento foi levado a

efeito tendo em vista as propriedades óticas do quartzo e da luz

polarizada, que facilitam a escolha de um plano cristalogrãfico.

Posteriormente as fotografias de precessão indicaram qual o pia

no escolhido por meio dos respectivos índices de Miller.

b) amostra MP

Esta amostra, considerada padrão, foi extraida de

um monocristal de quartzo bem desenvolvido segundo o eixo crista

lográfico c e apresentando faces bastantes regulares. De tama_

nho não maior que l,5mm, tendo sido cortada perpendicularmente

ao eixo ç_ foi an seguida polida no lugar seccionado.

Outro pedaço do mesmo monocristal foi irradiado
18 2

com um fluxo de 6 x 10 neutrons/cm no reator do Instituto de
Energia Atômica de São Paulo, tendo sido designada como MPl.

c) amostra MC

De um monocristal de quartzo enfumaçado com carac

terísticas geométricas semelhantes ao anterior, mas de dimensões

bem maiores, foi preparada a amostra dita MC. Inicialmente corta

mos uma pequena placa segundo um piano perpendicular ao eixo c.

Esta placa, de coloração não homogênea, apresentando zonas de

cor de tonalidades diferentes, foi polida ate atingir a expessu

ra de aproximadamente lmm. A amostra usada na experiência foi

então retirada da zona mais escura.

1.9 - Métodos de Difração

1.9.1 - Amostras Policristalinas - Câmara de Seemann-Dohlin

Uma vez que os erros sistemáticos na medida de di_

fração de raios X decrescem quando o ângulo de Bragg,6, cresce,

as meJidas dos espaçamentos interplanares é feita com maior pre

cisão quando é usada a região de grandes ângulos, ou melhor, o

campo das difrações de retrocesso onde 6 varia num intervalo
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entre 45 e 90°. Tal afirmação c evidenciada analisando a lei de

Bragg:

A = 2 dhkl sen 6 ^ (1.9)

sendo consideradas as difrações de primeira ordem,tomando A con£

tante, por diferenciação da equação acima chegamos a:

ou

0 = 2 Ad,. . sen 6hJçl + 2 dnkl (cos 9)

Ad. ,n sen 6.. , = - d,, , A9 cos 8.,,nkl nkl nkl nkl

c o t g

Desde que cotg 6 tende a zero quando 6 tende a 90 , qualquer va

riação A9 na medida do ângulo, produzirá variações Ad cada vez

menores na medida do valor dos espaçamentos interplanares.

Uma ilustração gráfica desta análise pode ser

da reescrevendo a equação 1.9 na forma

1 2

= sen 9.
ri \ h k l

dhkl X

e plotando -r x 6 como mostra a figura 1.4. É evidente os dî

ferentes efeitos que um mesmo erro no valor de 9 causa no valor

do espaçamento d quando o ângulo cresce (Azaroff e Buerger, 1958).

A câmara de Seemann-Bohlin simétrica (symmetrical

back reflection focusing camera) é mostrada esquematicamente na

figura 1.5.

O feixe de raios X penetra por uma fenda ou

orifício na superfície de cilindro, divergindo neste ponto,

até atingir a amostra na posição diametricamente oposta.
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O filme, perfurado no centro para permitir a passa

gem do colimador, § colocado de modo a adaptar-se perfeitamente

ã superfície.1 interna da câmara. Tal disposição ó também exigida

para a amostra, ou seja, sua superfície onde incidirão os raios

X, deverá concordar com a curvatura cilíndrica. Este arranjo,

faz com que -i radiação refletida por um determinado plano, a par

tir de todos pontos na amostra, convirja para o mesmo par de

linhas no filme. Estas linhas são bastante regulares devido ao

movimento de rotação da amostra em '-.orno do eixo transversal da

câmara, durante a irradiação, causado por um pequeno motor aco

piado a ela.

0 valor do ângulo 8 para qualquer linha de difra

ção pode ser calculado usando-se a relação

e - -f - -|- (í.ii)

em que S é a distância entre linhas correspondentes no filme. Na

verdade, esta relação dsriva-se de

(4TT - 89) R • 3

onde R é o raio da câmara igual, nó nosso caso, a 57,3mm. Este

valor do raio, faz com que S medido em milímetros no filme es ti

cado, possa ser convertido facilmente para 6 em graus, ou melhor

dizendo, para tal valor de R a circunferência mede 360mm e cada

milímetro ao longo do filme corresponde a Io já que S e R são me

didos nas mesmas unidades e um radiano vale 57,3°.

1.S.2 - Amostras Monocristalinas - Câmara de Precessão

A análise estrutural de amostras monocristalinas

por difração de raios X, exige outras técnicas objetivando a de

terminação do grupo espacial e da cela unitária do cristal, a

lém da sxmetria ( B_.arger, 1966, 1970).

As primeiras dificuldades sugirdas na determinação

destas parâmetros,foram devidas ao fato de que os registros de refLe

xões de raios X em filmes fotográficos bidimensionais, relaciona

var -SÉ» aos três índices de reflexão h, ke l,provocando portanto am

biguidLd^ na indeseação. Esta dificuldade foi anteriormente su

parada com a câmara â« Weissemberg e posteriormente o método de



precessão de Buerger (1964; permitiu fotografar a rede recíproca

sem distorções , possibilitando determinar a simetria por sin

pies inspeção e a cela unitária por medidas rápidas e fáceis.

A geometria para a obtenção des fotografias de pr£

cessão é ilustrada na figura 1.6.

0 ponto 0# origem da rede recíproca, é visto sobre

o plano de nível zero, no espaço recíproco, que intercepta a e£

fera de reflexão num círculo.

A distância M, entre o cristal e o filme deve ser

constante, sendo um fator de magnificaçao que pode ser evidencia

do com o auxilio da lei de Bragg.

Consideremos na figura 1.6 o triângulo isosceles

TSO' temos então

sen 6 = -2M~ (1.12)

mas, pela lei de Bragg

s e nsen
2 dhkl

combinando estas duas expressões e tomando 1 =* 0 chegamos a

X.
L • M

dhk0

ou d o 1 M _A__ (1.14)
hkO d ftk0 L

A câmara usada, fabricada por Charles Supper Inc./

9 vista na figura 1.7.

1.9.3 - Orientação das Amostras

A perfeita orientação das amostras em relação ao

feixe de raios X incidente, ê indispensável para obtenção das fo

tografi .s de precessão (Buerger, 1964; Fisher, 1952).
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O cristal deve ser preso à cabeça goniométrica da

câmara de precessão. Isto pode ser feito colando-o com o aux^

lio de um adesivo de secagem rápida a um palito ou mesmo a uma

pequena haste de metal leve, cujas dimensões devem ser em torno

d<3 13mm de comprxmento e 3mm de diâmetro, sendo então esta monta

gem colocada num pequeno orifício existente na cabeça goniométri^

ca.

Ê necessário que o cristal esteja bem ajustado de

modo que o seu centro fique no feixe de raios X durante a irradia^

ção e também que uma selecionada translaçâo, ou melhor, um eixo

cristalogrãfico seja paralelo ao feixe de raios X quando o angu

Io de precessão for igual a zero.

Quando a montagem é acoplada ã câmara,o cristal po

de estar aparentemente próximo da centragem ideal. Para compro

var isto, ao colimador é fixada uma pequena luneta e, olhando-se

através dela o cristal parecerá estar no foco; isto será assegu

rado caso não execute uma oscilação para baixo e para cima quan

do o dial é girado. Ocorrendo esta excentricidade, a correção é

feita inicialmente girando o dial até uma posição tal que uma

translaçâo da cabeça goniométrica seja perpendicular à linha de

visão. Nesta posição o cristal estará abaixo ou acima do centro

do campo visual. O parafuso de translaçâo existente na cabeça

goniométrica poderá ser ajustado até que o cristal seja trazido

até o centro do campo. Em seguida o dial ê girado até que a se

gunda translaçâo seja perpendicular ã linha de visão, sendo en

tão repetida a operação anterior. Desta maneira a amostra perma

necerá aparentemente imóvel quando o dial gira 360°, Finalmente

o ajuste da translaçâo paralela ao eixo do dial é feita com o au

xílio de um parafuso existente no centro do dial.

Para que perfeitas fotografias de precessão sejam

obtidas, apenas a centragem da amostra não é suficiente; procedi^

mentos mais refinados são necessários para assegurar uma boa

orientação do cristal.

Qualquer .erro de orientação é corrigido por meio

dos dois arcos na cabeça goniométrica além do dial, a menos que

sejam maiores que os possíveis ajustes. Embora a correção do

dial seja ilimitada, nos arcos goniomêtricos não podem exceder

mais que t 25° a partir da posição central.
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Ac m i ciar-se o ajuste, é conveniente que o £

tal seja montado de modo que ambos os arcos goniométricos este

jam na posição indicando zero grau; o arco mais externo deverá

estar no plano vertical e o outro arco no plano horizontal. A p£

siçâo do dial deverá assegurar a máxima perpendicularidade entre

o plano da amostra, escolhido por meio do microscópio, e o feixe

incidente, Ê evidente que esta montagem inicial apresentará er

ros.podendo ser até numa escala maior, mas apresenta a vantagem

que durante a correção cada ajuste não altera outro já feito.

0 erro na orientação tem componentes

ÁV no arco vertical

AH no arco horizontal

AD no dial

Como foi dito anteriormente, é desejável que um edL

xo cristalográfico seja orientado perpenâicularmente ao feixe in

cliente de raios X, e consequentemente, um plano da rede recípro

ca é paralelo ao eixo do dial. Este arranjo pode aparecer como

uma linha na fotografia de orientação, formando um ângulo com a

linha horizontal da filme, que é aproximadamente igual a AV, como

mostra a figura 1-8. A correção deste erro é feita deslocando-

se o arco goniométricô mais externo de um ângulo - AV.

Um procedimento aproximadamente equivalente, utili^

za as componentes do deslocamento do filme para a correção dos

demais erros provocados pelo não perpendicular!smo entre a amos_

tra e o feixe incidente. A figura 1.9 apresenta esquematicamen

te tal procedimento. Medindo-se as componentes do deslocamento D

sen a e D cos v no filme, poderão ser transformadas em graus u

sando-se o ábaco mostrado na figura 1.10, onde os valores dos er

ros medidos no filme, em milímetros, estão plotados na obcissa e

as correspondentes correções em graus na ordenada,. As retas in

clinadas correspondam aos possíveis ângulos de precessão usados

na orientação do cristal. Para orientação do fotografia de n£

vel zero é conveniente tomarmos ü =• 10°, já que o tempo de ex

posição cresce com o aumento deste ângulo de precessão.

0 ábaco pode ser usado sempre que a distância en

tre a amostra e o filme fotográfico for igual a 60mnu
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As correções correspondentes ãs componentes D ser.

e D cos i são feitas no arco horizontal da cabeça gonaomêtri^

ca e no dial, respectivamente -

1,10 - Tratamento Térmico

As amostras mono e poiicristalinas foram submeti^

das ao tratamento'térmico.

Inicialmente recozimento xsõcrono quando a temperei

tura variou num intervalo entie 10G°C - 500°C, mantendo-se sem

pre constante o tempo inicial ole uma hora para cada valor de tein

peratura.

Em seguida, de posse dos valores assim obtidos, de

terminada a temperatura de recebimento, foi realizado o tratamen

to isotérmico no qual o tempo da recozimento variou entre 1 hora

e 5 horas (mantendo-se constante a temperatura)*

A medida da temperatura foi feita com uma precisão

de í 2,5 C e após ter se completado o recozimento, as amostras

foram retiradas do forno para que resfriassem em temperatura am

biente.

O equipamento usado para um tratamento térmico é

visto na figura l,i.l compondo-se de: um forno de resistência,

com temperatura máxima de 1800°C ao ar e um regulador de tempe

ratura fabricado por Barber Colman, associado a um voltimetro d£

gital.
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C A P I T U L O

MEDIDAS

2.1 - Amostras Polictist.al.inas

Os dxfratogramas das amostras de quartzo, foram ob

tidos com aparelho de raios X funcionando sob uma tensão de ano

do igual a 35 KV para uma correspondente corrente pelo tubo de

20mA, durante 7 horas. As radiações provenientes do tubo de Co

bre (Cu) foram filtradas por um filtro de Níquel (Ni).

A figura 2.1 apresenta o esquema dos difratogra

mas, com as linhas de difração e os Índices de Miller de seus

respectivos planes.

Medindo-se no filme a distância S e com o emprego

da fórmula (ld ), são calculados os ângulos de duração ó,cujos

valores dos senos, substituídos na equação de Bragg permitem in

ferir os valores dos espaçamentos interplanai.es e indexar as li

nhas de difração.

Os valores dos parâmetros cristalinos foram caleu

lados usando-se o

Método de Aproximações Sucessivas ÍAzaroff e Buer_
ger, 1958) .

Quando a imagem de difração de uma substância cris

talizada no sistema hexagonal não apresenta linhas correspenden

tes aos planos com índices dos tipos (h k. 0) e (O O 1) é preciso

aplicar um método especial para cs cálculos dos parâmetros cris

talinos, método este, traduzido pelas seguintes expressões:

-£-i (l/ * hk * \Ti r r (2.2)
a
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cm que -h k 1) são os indices de Miller e A O comprimento de cn

da da radiação X, aplicada na experiência ,

Às relações entre a e c, foram estabelecidas £

nicialmente emprogando-se os valores obtidos combinando-se «* lei

de Bxagg cem a expressão

resultando em

1
,2

a hkl

t 4
3 C2.3)

As razões a/c e c/a substituídas nas equações

(2.1) e 12,2), levaram-nos aos primei os valores de a e c . Daí

em diante, os subsequentes parâmetros foram calculados empregar»

do sempre os valores de a e c imediatamente anteriores; ou se
o o —

ja, para a determinação de a 2 e c 2, foram usadas as relações
entre a , e c , e assim sucessivamente

oi oi
Embora outros autores prefiram manter sempre cons

tantes as relações a/c e c/a, o comportamento acima descrito

pareceu-nos bem mais. razoável, desde que a precisão no cálculo

dos parâmetros ê cada vez maior.

Devem ser escolhidas para o cálculo de a » as li_

nhas cujos h e k sejam bem maiores que 1, visando minimizar o

produto -^—l,SDb radical;c
h e k por motivo análogo.

produto i/Sob radical; para determinar c , deve ser maior que
c o

De posse dos vários valores de a e c t plotanóo-

os em gráficos em função de 4> tg$, em que $ - 90° - 0, encontra

•nos os valores finais mais precisos destes parâmetros, extrapo

lando para $ •-- 0. Tal procedimento, justifica-se com o objetivo

de eliminar os erros sistemáticos causados por:

- incorreção no valor do raio da câmara

- absorção na amostra
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- deslocamento da amostra da circunferência da câ

ntara

- contração e dilataçào do filme devido â revela

ção e secagem (Lipson e Steeple, 1968).

A função de extrapolação foi escolhida em vista de

estarmos trabalhando na região das reflexões de retrocesso onde

a precisão da medida aumenta com o aumento do ângulo õ, como foi

bem explicitado na seção 1-9 1,

Objetivando o emprego do computador IBM-1130, para

o cálculo posterior dos parâmetros cristalinos com maior preci_

são» aplicamos o método dos mínimos quadrados pára o caso das re

flexões de retrocesso (Cullity, 1967)„ Os resultados obtidos por

este método, sãe os valores mais prováveis que se pode obter se

gundo cada experimento.

Elevando ao quadrado a equação de Bragg, passando
ao logarltmo e derivando chegamos a

A sen 9 2 Ad

sen2 6 d (2'5)

A função de extrapolação é

. . _. _ 1 Ad• tg* - - -£- -g-

sendo K uma constante (Cullity, 1967)

Combinando estas duas equações temos

2 2
isen 6 = - 2 K sen ü } tg<j> (2,7)

tuas,
2 2

sen £) » cos • / já que ^ - 90 - 8;
loao 2 ?

y Ason e * - 2 K COB ^ * tg^
2

A sen 9 =* - 2 K <fr sen • cosf



27

ou 2

Asen a - D S sen 2c ( 2 . 8 ;

onde D é uma nova constante,

A equação

*
2 2 ° 2

sen2õ - '*' ( * h ;•*• hk - k" 1 , (2 9

• 4 3 -o2 *^r

é o valor verdadeiro para cada linha (h k 1;, sendo a e c os

valores procurados.

0 valor observado (mediae) ê dado per

2 2 2
sen e (cbs) - sen 6 (vexd) = Asen 6;

assim,
"> 9 9 5

2 X" 4 K - KV- •* u "•
sen 0 (obs) - —j- (—=— —

a o c o

2
Asen ô = A 9 sen 2

de acordo com a equação ( 2 8 ) .

Podemos escrever

sen2 e = cos2* = -^ (-f- ̂  ^hk " k2 ^ -iíj) r A • sen2
ao co

ou
2 2

-^-x (h2 t hk • k2) • -i-y l2 » A • sen 2$
3 ao 4co

(2.10)

o#de modo simplificado

CO6 t s Ca + By * AÓ

onde
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C = A

3a
o « (h2 •• hk + k2)

B =
A

4c.
Y -

D
10

; « = 10 * sen 2

Os valores de C, B e A são calculados resolvendo-se o sistema:

2 2
Za cos 4» = A Zaó + B Zaf + C la

2 2
COS $ = A lyó > B £Y ^ C lay

Zfi c A Ei2 t B IÒ)' + C Zaó

e» que o somatório é feito sobre o número de linhas de Bragg ob

tidas no filme.

Foi utilizada a linguagem FORTRAN para a elabora^

ção do programa para o computador (pág.vna 51), sendo a e c as

incógnitas procuradas e CD, AL, BL, CL respectivamente as solu

çoes dos determinantes:

a)

Pl F2 F3

Gl G2 G3

Hl H2 H3

b)

F F
*2 r

Gl G2 G3

Hl H
2
 H3



29-

O

Fl F4 F3

Gl G4 G3

Hl H4 H3

d)

Fl F2 F4

Hl H2 H4

ea que:

2 2
; F2 = ay ; F3 = a ; F^ * a cos

= ay ; y

= 62 ; H2 = &Y ; H3 = aó ; = é cos

S

8

X2 " Xl

8

A cada par x. ~ x., corresponde um plano represen

tado por (h k 1>. São portanto dados do programa assira como X,

valor do comprimento de onda da radiação.

2.2 - Amostras Monocristalinas

Para a obtenção das fotografias de precessão usa

roos um tubo com anôdo de Molibdênio (Mo). Tal e&colha tem a sua

justificativa no fato que a radiação deste elemento tem pequeno

comprimento de onda,o que torna maior a esfera de refloxão de

Ewald, cujo raio vale 1/A, resultado numa maior região explorada.

As condições de funcionamento do aparelho/ foram:

- tensão aplicada no tubo 40KV

- corrente pelo tubo 20mA
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- tempo de exposição 4hs

- ângulo de pr *...-. essão 30°, de modo a registrar

a maior área possível da rede reciproca

- placa selecionadora dos níveis de difração com

abertura anelar do raio igual a 20mm e AR igual

a 3nsn> . .

Para orientação das amostras, as fotografias neces

sárias foram obtidas com apenas 40 minutos de exposição, desde

quando o ângulo de precessão usado com tal finalidade foi apenas

10°.

Em função de a, c e dos índices de Miller hkl,

o espaçamento d dos planos é dado por:

2 3d

Para o plano 110, teremos

d110

a - 2 d U 0 (2.12)

Entretanto o valor dos espaçamentos interplanares

d, podem ser calculados a partir de medidas diretas no filme e

usando a expressão (1*14)

X M

cm que:

-L, medido no filme, é a distância entre dusas su

cessivas reflexões;

"X, comprimento de onda da radiação usada vale

0,71069 A;

-M, fator de magnificaçao, é a distância entre o

cristal e o filme, no caso, 60mm.
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Para dimimunir o erro na leitura, é usual medir a

distância entre reflexões separadas pela maior distância

vel» Assim sendo obtém-se

1 * Ln
nXM

sendo n o número de vezes que o vetor recíproco está contido na

distância L R medida. 0 erro em —g— fica assim reduzido pele fa

tor n (Barnes et ai., 1951).



C A P Í T U L O 3

RESULTADOS OBTIDOS

3.1 - Quartzo Enfumaçado - Amostras M5 e MC - Policristais

A tabela 3.1 apresenta os valores dos parâmetros

cristalinos a e c das amostras, calculados a partir dos diagra

mas obtidos com a câmara de Seemann-Bohlin, em função das suce£

sivas temperaturas de recozinvento isõcrono, durante uma hora.

TABELA 3.1

Parâmetros cristalinos do quartzo recozido

Temp. o

Recoz.

25

100

200

300

400

AMOSTRA M5

o " 8

4,91391

4,91384

4,91317

4,91264

4,91380

ã,4C538

5,40518

5,40495

5,40440

5,40546

AMOSTRA MC

o " *

4,91363

4,91390

4,91371

4,91322

4,91330

o
C o - A

5,40499

5,40541

5,40521

5,40452

5,40502



Estes parâmetros foram obtidos inicialmente pelo

método gráfico de aproximações sucessivas e confirmados pelo mê

todo dos mínimos quadrados programado para o computador; neste

último cálculo foram obtidos com uma precisão da ordem de 4 x
-510 • Os erros sistemáticos foram eliminados por meio da função

de extrapolação usada conforme o que foi explicado no parágrafo

2.1.

Os gráficos das figuras 3.1 e 3.2 apresentam as va

riações dos parâmetros a e c em função das temperaturas de r«j

cozimento.

Em cada caso, o primeiro ponto marca o valor do

parâmetro antes do recozimento, ou seja, mantido em temperatura

ambiente de 25°Ct Vimos que no caso da amostra MC,preparada de

pedaços do monocristal parece apresentar uma remoção das ten

soes internas no intervalo 25°C - 100°C que não foi observada na

amostra M5 e por isso, para nossas considerações tomamos os valo

res dos parâmetros das amostras, depois do pré-recozimento em

1CO°C.

Observa-se por análise dos gráficos, que duas eta

pas de vecozimenv.o são bem distintas:

etapa I : entre as temperaturas 100°C e 300°C onde

os parâmetros a e c diminuem até atin

gir o valor mínimo.

etapa II: entre as temperaturas 30C°C e 400 C onde

um novo aumento dos parâmetros ê obser

vado.

Com o objetivo de avaliar quais as posições ocupji

das na rede pelas impurezas, se intersticiais ou substitucio

nais, foram calculados:

a) a razão Incrementai

Aa . Ac

onde .
Aa = a - a

isto é, a diferença entre o valor do parâmetro do nosso quartzo
enfumaçado antes do recozimento térmico e o valor a = 4,91299A
tomado como padrão, para comparação, em v is ta do trabalho de
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Cohen e Sumner (1958); analogamente

Ac = c - c_

onde, 5,40456 %

Os valores de a e c correspondem aos parâmetros de quartzo con

baixo teor de impurezas e foram determinados com uma precisão de

1 x 1Õ5 i.
b) A ralação axial c/a das nossas amostras.

Os re.sultados assim obtidos, estão colocados na tab£

Ia 3.2 juntamente com aqueles obtidos por Cohen, Sumner e Frondel.

TABELA -

AMOSTRA

Topaz Quartz

Bell Synthetic (R 537)

Dinkey Lakes (Smoky)

Bell Synthetic (R-21)
"Greened" Amethyst
Herkimer, New York
Brush Synthetic

M 5

Brazilian Amethyst
M C

Bell Synthetic (R-27)
Rose Quartz

Volcanic Quartz

Herkimer, New York

Colorless, Italy

Synthetic (890°)
Smoky (101)

Hose (111)

Colorless (105)

Rose (102)

Synthetic 800° (NaWO-j)

Synthetic 600° (Al+Li)

3.2

Aa / Ac
T ' "c"

0,220'

0,367

0,550

0,660
1,100
1,100
1,467

1,267

4,400
1,646

1,650

2,017
8,801

0,110

0,667

1,015
0,785

1,086

1,122

1,358

1,466

1,344

c/a

1,10014

1,10014

1,10011

1,10009
1,10006
1,10005
1,10003

1,10002

1,09999
1,09999

1,09997

1,09993
1,09990

1,10008

1,10008
1,10006

1,10005
1,10004

1,10004

1,10004

1,10003

1,10000

Valores da razão incremental e da relação axial para

várias amostras de quartzo.
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Vemos que a razão incrementai cresce à proporção que

a relação axial c/a decresce, a menos de algumas exceções.

A figura 3.3 apresenta o gráfico de c/a versus

Aa Ac

Os pontos marcados de diferentes maneiras correspondem aos dife

rentes autores. Observa-se que os pontos relativos às amostras

M5 e MC encontram-se bem situados sobre a reta.

3.2 - Amostras M5 e MC - Monocristais

As tabelas 3.3 e 3.4 apresentam os valores do parâme

tro cristalino a bem como os espaçamentos interplanares das a

mostras monocristalinas obtidos a partir das fotografias de pre

cessão

TABELA 3.3

AMOSTRA K5

Temp. C

25°

100°

200°

300°

400°

d - X

2,427

2,449

2,435

2,447

2,452

a - A

4,854

4,898

4,870

4,894

4,904

Valores do espaçamento interplanar e do para

metro cristalino.
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TABELA 3.4

AMOSTRAS MC

Temp.
Recoz. C

25°

100°

200°

300°

.400°

500°

d - X

2,435

2,439

2,414

2,420

2,424

2,422

a - X

4,870

4,878

4,828

4,840

4,848

4,844 •

Valores do espaçamento interplanar e do parâmetro

cristalino.

A separação L, entre manchas equivalentes ao longo

da direção coincidente com a linha central do filme, pode ser me

dida até 0,05mm de comprimento. A forma da mancha do filme pode

influenciar na precisão da medida; o seu tamanho maior, cons£

quência da forma tabular provoca erros. Medidas anteriores fe:L

tas por William H. Barnes (194 9) levaram a conclusão que a preoi

são absoluta dos resultados obtidos com a câmara de precessão é

de boa qualidade, tanto quanto a sua reprodutibilidade e em tor

no de o,2% ou 0,3%.

A precisão que pode ser atingida com a referida cf_

mara é influenciada também pela contração e dilataçao do filme,

causadas pela revelação e secagem. Multiplicando-se a expressão

1.14 pela relação S/Sm em que S é a distância entre os orificios

existentes no cassete, usados para produzir os pontos de referên

cia (fiducial spots) no filme e Sm é a separação entre estes pon

tos, quando medido ao mesmo tempo que a distância L, esta in

fluência pode ser eliminada. Logo a expressão

1 L
AM

S
Sm (3.1)
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- -4
pode nos levar ate uma precisão de 10 x 10 , sem ter sido feita
nenhuma calibração preliminar da câmara (Patterson e Love,1960}.

Os valores de Sm, variaram entre 122,07 e 122,08. A

diferença de 0,01 não tem influência no valor final de a . Para

S, foi tomado o valor 122,14 segundo medidas com comparador ôti

co. A razão S/Sm tem, portanto, o valor 1,0008.

As figuras 3.4 .e 3=5, representam as fotografias

de precessão obtidas das amostras M5 e MC xespectivãmente,en

quanto que a figura 3.6 mostra a reprodução da rede recíproca na

mesma escala das fotografias obtidas e devidamente indexada.

Os valores de a em função das temperaturas de recc_

zimento, estão apresentados no gráfico da figura 3.7 onde podem

ser distinguidas as mesmas etapas de recozimento, que no caso

das amostras policristalinas, depois de um prê-recozimento em

100°C para a remoção das possíveis tensões internas:

etapa I : intervalo entre 100°C e 200°C onde ob

servamos diminuição do parâmetro, tanto

para a amostra M5 como MC. Esta diminu-i

ção é mais rápida que no caso das amostras

policristalinas sendo também alcançado o

valor mínimo a 200°C.

etapa II : intervalo entre 200°C e 400°C onde ocorre

novo aumento dos parâmetros, porém, de ma

neira mais lenta que a diminuição na eta

pa anterior.

etapa III : entre 400°C e 500°C o valor de a oscila

pouco em torno do valor correspondente â

temperatura de 400°C.

Para verificar que a temperatura de 200°C é realmen

te a temperatura de recozimento, foi feito o recozimento isoté£

nico com a amostra MCI, nesta temperatura, durante intervalos de

tempo que eram sucessivamente acrescidos de uma hora e os resul

tados estão apresentados na tabela 3.5



TABELA - 3 , 5

AMOSTRA MCI

Temp, o
Recoz. C

25°

20Q°

200°

200°

Tempo-h

1

2-

3

d - A

2,435

2,415

2,415

2,415

'o" *

4,870

4,830

4,830

4,830

Valores do espaçamento mterplanar e do
cristalino em função do tempo de recozimento. '

parâmetro

A figura 3.8 apresenta o gráfico correspondente a es_

te recozimento. Duas etapas são observadas:

etapa I : durante uma hora, em temperatura de 200 C

o parâmetro a diminui do valor inicial

4,870A até o valor 4,830Ã que é igual ao

valor do parâmetro em recozimento isócro

no nesta temperatura

etapa II : mesmo com o aumento do tempo de recozimen

to até três horas, o parâmetro fica

riãvel.

3.3 - Quartzo Xncolor - Amostra MP-Monocristal

A fotografia de precessão íoi feita também segundo o

plano perpendicular ao eixo c e apresenta configuração aparent£

mente idêntica a da amostra MC apresentada na figura 3.5.

A amostra foi tratada ternucamente e os resultados

obtidos para o parâmetro a em função das temperaturas de recozjL

mento isócrono durante uma hora, variando entre 101 C e 500 C,

estão relacionados na tabela 3.6 e apresentando no gráfico da fi

gura 3.9 . O primeiro ponto corresponde ao valor de a em tem

peratura ambiente quando observamos também uma relaxação da rede

devido a remoção das tensões internas e a partir de 100°C o va

lor do parâmetro permanece constante.



TABELA - 3.6

1
AMOSTRA MP

Temp.
Recoz- C

25°

100°

200°

300°

400°

500°

d - X

2,396

2,401

. 2,401

2,402

2,401

2,401

ao - A*

4,792

4,802

4,802

4,804

4,802

4,802

cristalino.
Valores do espaçamento interplanar e do parâmetro

3.4 - Amostra MPl - Monocristal Incolor Irradiado

A fotografia de pxecessão desta amostra, irradiada
18 2

no reator nuclear até a dcse de 6 x 10 neutrons/cm foi obtida
do mesmo modo que nos casos anteriores.

Aplicamos o mesmo tratamento térmico e os resultados

são apresentados na tabela 3 7 e no gráfico da figura 3.10

TABELA - 3.7

AMOSTRA MPl

Tump.
Recoz. C

25°

100°

200°

300°

400°

500°

2,405

2,407

2,4i4

2,401

2,395

2,411

4,810

4,814

4,828

4,802

4,790

4,822

cristalino.
Valores do espaçamento interplanar e do parâmetro
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O gráfico apresenta também varias etapas de reco2£
jaento:

etapa I : entre 100°C e 2G0°C um pequeno aumento

no parâemtro a

etapa II : no intervalo entre 200°C e 400°C o para

êtro volta ao seu valor inicial 4,790À

etapa III : entre 400°C e 500°C observamos novo au

mento no parâmetro ate o valor 4,822A.

Estas etapas de recozimento, serão usadas sistemati

camente na discussão dos resultados.

OBS.: Medidas efetuadas com um cristal padrão, indicaram ura erro

sistemático nas medidas dcs parâmetros das amostras mono

cristalinas. Tais valores deverão ser multiplicados por um

fator igual a 1.02 devido ã pequena variação na distância

amostra-film, na câmara de precessão.



C A P I T U L O

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nossa análise1 dos resultados é baseada na sugestão

de Holden (1925) e apresentada por Frondel (1962), segundo a

qual a cor enfumaçada, natural, do quartzo ê secundária em consç»

quência da irradiação do cristal Inicialmente incolor.

O quartzo natural contém pequenas concentrações de

Al, Li, Ka e H. A tabela 3.8 apresenta valores médxos destas i»

purezas encontradas era cristais de quartzo dos Alpes. Mestas amos

trás o quartzo incolor contém maior número de impurezas.

TABELA - 3.8

AMOSTRAS

Quartzo
Enfumaçado

Quartzo
Incolor

Al

41

82

Li

22

45

Na

<9

<6

H

8

16

ppm

ppm

Concentrações de impurezas em quartzo dos Alpes.

£ bem conhecido desde o tempo da descoberta da radio

atividade que o quartzo torna-se enfumaçado quando exposto às

partículas alfa, elétrons, raios gama ou curtas radiações de

raios X procedentes do decaimento radioativo. Em outras palavras

a radiação nuclear produz principalmente defeitos pontuais na es_

trutura cristalina do quartzo.

Em conformidade com Wittels (1953), existe uma waior

probabilidade para os átomos deslocados por irradiação ocuparem

as posições intersticiais que formam canais compridos e irregu

lares paralelos ao eixo cristalográfico c ; nestes canais os ato

mos deslocados podem ser armazenados. Com base nesta propriedade

da estrutura, explica-se a expansão anisotrópica do quartzo na

direção a. Segundo sugestão de Wittels (1957) , durante o proces;

so de irradiação natural ou artificial (que nós constatamos se
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rea processos bastante parecidos, desde quando causam o mesmo t£

po de contraçàoda rede cristalina durante o recoziaento) os ions

de Oxigênio deslocam-se para as posições intersticiâis. Tais

ions, situados imediatamente adjacentes aos canais paralelos ao

eixo <í na estrutura do quartzo, podem ser facilmente deslocados

na direção destes canais, rompendo apenas duas ligações em con

traposição ao deslocamento dos ions de Silício, quando quatro li

gações são rompidas. Em conseqüência, o grande raio iônico do

Oxigênio (RQ = 1,32 X) em relação ao do Silício (Rs.= 0,41A), po

de ser um defeito mais eficiente para produzir a expansão aniso

trõpica da rede cristalina. Como, em geral, a energia de migra

ção para os intersticiais ê menor que para as lacunas, (Corbett,

1966), eles começam a se mover em tempexatur as mais baixas e em

conseqüência migram em direção às lacunas estacionânas. Desta

maneira os intersticiais podem ser aniquilados com as lacunas o

que observamos com a contração da rede, isto é, a diminuição do

parâmetro a.

H. D. Keith (1955), no seu trabalho sobre a variably

lidade da rede cristalina do quartzo, sugere que os átomos ou

ions de impurezas podem ter maior influência no plano normal ao

eixo c porque os canais são paralelos a esta direção. Normalmen

te, as impurezas que existem no quartzo, seja intersticial ou

substitucional, tendem a aumentar o espaçamento interplanar devi

do ae fato de que o raio do ion Si é menor que qualquer outro ca

paz de substitui-lo. As análises químicas mostram que o quartzo

enfumaçado contém um número de átomo de Silício livres, isto é,

em posições intersticiais da ordem de 0,01% número este que de_

cresce durante o aquecimento.

Segundo o modelo proposto por O'Brien (1955), o Alu

minio como impureza, é o responsável pela coloração enfumaçada

do quartzo após a irradiação. Neste modelo, um átomo Si é subs

tituido por um átomo de Al na rede cristalina, resultando nos

centros anisotrópicos de cor, observados em bandas de absorção

ótica de 460my e 625mp. A eletroneutralidade é, porém, mantida

pelo Na, Li ou H, átomos que ocupam posições não bem definidas

na estrutura cuja influência não foi ainda observada diretamente.

Como sabemos, os ions de Si são tctravalentes e formam normalmen

te as ligações dispostas em tetraedos; os ions de Al que os subs
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tituest são apenas tnvalentes. Esta substituição pode ser equili

brada, introduzindo-se um elétron suplementar cedido, por exem

pio, pelo âtonso do metal alcalinc (Li, Ma; o que se denomina subs

tituição por accplantento. Os átomos suplementares introduzidos

nas lacunas da rede cristalina por este mecanismo, tem efeitos

importante nas propriedades óticas do cristal (Fixa, 1972).

A presença do. Al em coordenação tetraeârica parece

ser a condição necessária para a cor enfumaçada embora, nen to

dos os quartzos. que contêm Al sejam enfumaçados. A diferença es

tá no modo como o Al é encontrado - em substituição ao Si ou, em

posição intersticial - e na maneira pela qual a compensação da

Valencia eletrostática é feita. A posxção do alumínio no quartzo

é por enquanto uma questão aberta. Segundo Cohen (1956), o quar

tzo natural enfumaçado tem tais impurezas principalmente em pos£

ções substitucicnais. Isto, porém, não deve ser válido para to

dos os quartzos. Por exemplo, Arnold (I960) não concorda com tal

afirmação e seus trabalhos indicam que o Al pode ocupar a posi

ção intersticial tanto quanto substitucional, na estrutura do

quartzo.

Pelo que foi dito acima, vemos que as posições ocup£

das pelos defeitos desempenham um importante papel no quartzo er»

fumaçado, Para estudar esta questão, aplicamos o método de Cohen

• Stunner (1958; visando determinar as posições ocupadas na rede

do quartzo pelos átomos de impurezas.

Uma vez que as impurezas intersticiais provocam maior

expansão da rede ao longo do eixo a e as impurezas substituo10

nais provocam expansão em ambos os eixos, a razão incrementai

correlacionada ã razão c/a entre os eixos permite fazer as se

guintes generalizações:

a) a baixa razão incrementai (< 1,5) indica que o

quartzo u contem principalmente as impurezas em

posições substitucionais e possuem o zaio iônico

maior que o do Si.

b) a zazão incrementai intermediária (1,4-1,7), indi

ca que ambos os tipos de impurezas estão presen

tes, isto é, em posição substitucional e inters^

ticial.

c) o alto valor da razão incrementai ( 1,7), ou mes

mo a falta de correlação entre esta razão e a ra

zão entre os cxxos, indica alta percentayem de im



Assim, c quartío MS oriundo de It arribe, cos razão in

cressental igual a 1,267 è considerado per coder de ixpurezas s~bs

titucionais, supondo que os ions de Al substituem os cations de

Si na rede, ocupando uni lugar no interior do tetraedo de coorde_

nação. Ao mesmo tempo, durante a irradiação natural um certo njú

•ero de cations de Si podem ser deslocados do centro dos tetrací

dos para as posições intersticiais,

O caso do quartzo KC, de Conquista, é diferente uma

vez que a sua razão incrementai é igual a 1,646, o que implica na

presença de ambos tipos de defeitos, tanto substatucicnais cento

intersticiais. Parece-nos então, que uma parte dos Al fica em po

sição substitucional e parte em posição intersticial ao lado de

certo número de intersticiais de Si, Isto ê compatível com a etai

pa I da curva de recoziroente isôcrono para as amostras policris

talinas, onde o parâmetro a da amostra MS diminui mais que o Kes

mo parâmetro da amestra MC. Numericamente, em percentagemr estas

variações foram calculadas da seguinte maneira:

xioo

neste caso, a é o valer do parâmetro antes do xecozimento, ou s<e

a é o valor mínimo do parâmetro encontrado na tempe^

:os

De maneira análoga,

ja, a 100°C.

ratura de recozimento igual a 300°C,

Ac c - c
= 2 x

c c

Os resultados encontrados foram:

Aa ic
= 0,24% e » 0,14% pata a amostra M5 e

a c

Aa àc
= 0,14% e - 0,16% para a amostra MC

a c
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Ne case de quartzo M5, parece ser uma r«ccribir.cçào

dos anterstiCJõis ds Si cem as lacur.õs. da rede, o que prevoca

maior diminuição de parâmetro, enquanto que no caso MC parece

ser uma íecoirbiriação apenas entre cs antersticiais de Si eAl que

tem o raio lõmco ir.aior iR = 0,51A) «. Achamos então, que tal in
Al „ ' „ ""

terpretaçao do comportamento relativo a etapa I está de acordo

com a teoria de recozimento descrita no capitulo x, seção 1.7.

As diferentes temperaturas de recozimento (temperatu

ra onde o parâmetro atinge o valor mírumo) dãs amostras policris

talinas, Tr = 300 C, e das amostras monocristalinas, Tr - 200 C,

podem ser devidas â pulverização que introduziu tensões inter

nas, sendo então necessária uma energia térmica suplementar para

a restauração da rede cristalina:

As amostras menecristalinas de Itambê, M5, e Conqui£

ta, MC mostram maiores variações nos parâmetros que as amostras

policristalmas; respectivamente/ 0,57% e 1,03%. Isto pode ser

explicado pela estrutura zonal do quartzo enfumaçado. Existem zo

nas de diferentes mtensidades de cor, o que implica em diferen

tes concentrações de defeitos. Para as amostras monocristalinas

foram escolhidas as zonas mais escuras, porém as amostras poLi

cristalinas foram preparadas cem grãos pertencentes a zonas de

diferentes mtensidades de ecres.

Obs.: o mcnocristal MC , tinha a cor mais escura que

o monocristal M5, o que está de acordo com os

resultados obtidos na medida do parâmetro a .

A etapa II, é mais complexa para interpretação. Se

gundo os gráficos apresentados, vimos em todos os casos do qua£

tzo natural enfumaçado, bem como no caso do monocristal irradia

do no reator (MPlj, que o aquecimento numa temperatura maior que

aquela onde o parâmetro atinge o seu valor mínimo, provoca um au

mento do parâmetro cristalino. Tudo parece indicar que o fornec£

mento de uma energia maior que a necessária para a migração dos

intersticiais na rede e para sua eliminação pela recombinação,

produz novos defeitos que acarretam expansão da rede cristalina,

do mesmo modo que a irradiação natural ou artificial, Estes no

vos defeitos, porém, não coiorem o quartzo cuja cor enegrecida

começou a ser eliminada eu\ terno da temperatura de 200 C.
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Nossa tentativa para explicar o aumento dos parâxe_

tros cristalinos nos intervalos de temperatura, 200. C a 500°C

para as amostras roonocristalinas e 300°c a 400°C para as amo£

trás policristalinas, é baseada no mecanismo da difusão térmi

ca. Supomos que durante a irradiação, certa proporção de ions Si

foi substituida pelos ions de Al, Nesta substituição não é pre

servada a neutralidade elétrica devido à diferença na carga pos£

tiva. Este ion positivo suplementar (cation) , ê então atraido p£

Ia região carregada negativamente e deve encontrar um espaço de

acomodação na estrutura. Segundo Buerger (1954), este ion ê co

nhecido como sendo Li em posição intersticial cercado por quatro

ions de Oxigênio. Tal arranjo está de acordo com o principio da

Valencia eletrostãtica de Pauling. Consideramos então, o ion de

Al como defeito de substituição de equilibrio, separado de ou

trás posições vizinhas e equivalentes, por uma barreira de ener_

gia. Fornecendo ao defeito a energia necessária para vencer esta

barreira, a agitação térmica permite a migração dos defeitos pa

ra a posição intersticial, sobretudo para os canais paralelos ao

eixo c, aumentando desta maneira os parâmetros da rede cristal^

na, o que foi observado nas curvas de recozimento térmico. Inf<5

lizmente não conhecemos a energia de formação destes defeitos

que ê a energia de ativação para o processo de difusão, menciona^

nado no capitulo 1.

J. Verhoogen (1952) e G. H. Frischat (1969), determi

naram apenas a energia de ativação para Li, Na e K no processo

de difusão no quartzo. Verhoogen explicou que no intervalo entre

300°C e 500 C os coeficientes de difusão para o Mg, Ca, Fe, e Al

estão abaixo do limite da determinação experimental usada, mas

avalia que provavelmente o coeficiente D,, de difusão do magné

sio é menor que 10~ cm seg. (o que implica na grande e^fc£

gia de ativação) e no caso do Al, deve ser ainda menor porque em

geral um ion com a Valencia (carga elétrica) maior, .movimenta-se

mais lnetamente significando que tem menor mobilidade.

0 valor da energia de ativação, embora não conheci.

do, é sem dúvida , devido ã ligação química (rompimento das liga

çoes). Assim, para movimentar um ion de Si é preciso romper qua

tro ligações do tipo O-Si,enquanto que para movimentar um ion de

Al é necessário romper apenas três ligações do tipo 0-A1. No prî

meiro caso, a ligação Silício - Oxigênio é 50% iônica covalente,
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mas, a ligação Alumínio - Oxigênio é 63% íônica e 3 7% covalente

(Dana, 1969}, porque segundo a regra de Pauling (1948] quanto

maior a diferença em eletronegatwidade entxe dois elementos

quaisquer, tanto mais iônica ê a ligação entre eles. Em nosso cia

so, as eletronegatividades são as seguintes: 0-3,5; Si-1{8 e Al-

1,5. Como a ligação 0-Si é mais covalente que a ligação Ó-A1, ê

também mais forte como ligação química e em conseqüência, a se

gundà á mais fácil de ser rompida. Isto esta Je acordo com a nos

sa hipótese de que o fornecimento de uma energia térmica maior

que a enerria de recozimento, provoca novo deslocamento dos de_

feitos de Al em posição substitucional, através do mecanismo de

difusão térmica, para a posição intersticial, o que se manifesta

pele novo aumento dos parâmetros cristalinos medidos em nossa ex

periência.

Para justificar esta hipótese, fizemos o recozimento

térmico de uma parte do monocristal de quartzo incolo^ no inter_

valo entre 100°C e 500°C, onde não £oi observada variação do pa

râmotro cristalino em função da temperatura. A segunda parte de^

te quartzo incolor, escolhida antes do recozimento foi irradiada
18 2

no reator atômico até a dose de 6 x 10 neutrons/cm , o qual

tornou-se bastante escuro, significando, como 3a foi dito ante

riormente, que durante a irradiação as impurezas de Al (sempre

presentes no quartzo) substituíram certo número de Si na rede

cristalina e ao mesmo tempo, átomos de Si passaram para as pos_i

ções inu.rsticiais, bem como átomos ie Oxigênio. Isto foi bem e

videnciacio com a dilatação da rede da ordem de 0,5% em relação ao

parâmetro antes da irradiação.' O recozimento térmico eliminou es

tes dofeitos e em temperatura de 400°C o valor do parâmetro a Q

volta to seu valor inicial (parece-nos que a temperatura em que

o parâmetro atinge o mínimo, depende da dose de irradiação) . 0

aumento da temperatura até 500°C provocou uma expansão da rede,

fato que não foi observado no quartzo incolor. Assim, nesta tem

peratura, é possível a difusão dos átomos d^ Al para as posições

Interrfciciais, mas não é possível a difusão do Oxigênio devido

ã maior força de ligação 0-Si.

Podem existir outros fatores que influam neste com

portamento do quartzo, mas a sua elucidação requer irá novos estu

dos com técnicas de raios X mais avançadas complementadas com ou

feras quo permitem identificar os tipos de defeitos tais como r£

sonância magnética nuclear, E3R, espectroscopia do inf aca-verme

lho, etc.
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C A P I T U L O 5

CONCLUSÕES

As amostras de quartzo de Itambé, Jacobina e Vitória

da Conquista, estudas por difração de raios X, com métodos de

Seemann-Bohlin e precessão, apresentaram comportamento bastante

ilustrativo:

A analise dos resultados nos leva a concluir que:

- são encontratos no quartzo, defeitos substitucio

nais e intersticiais, havendo predominância de um

ou outro tipo nas várias amostras estudadas;

- estes defeitos, caracterizados principalmente como

defeitos pontuais de Silício/ Oxigênio e Alumínio,

são responsáveis pela expansão anisotrópica da xe

de cristalina;

- o tratamento térmico, ou melhor di-rtndo, o recozi^

mento até a temperatura de 200 C no caso dos mon£

cristais e 300°C para os policristais, provoca uma

recombinaçao dos intersticiais de Silicio com as

lacunas da rede e também recombinaçao apenas entre

os intersticiais de Silicio e Aluminio, o que acar

reta a diminuição dos parâmetros cristalinos;

- a pulverização das amostras, introduz tensões in

ternas para cuja eliminação é necessária uma ener_

gia térmica suplementar. Daí a diferença entre as

temperaturas de recozimento encontradas;

- quando o quartzo é aquecido em temperaturas supe

riores âs de recozimento, ou em outras palavras,

quando é fornecida uma energia maior que a necessá

ria para a migração dos intersticiais na rede e pa

ra sua eliminação pela recombinaçao, novos defeí_

tos são produzidos, provocando expansão da rede

cristalina, mas não escurece a amostra;
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a expansão da rede, de modo brusco para os poli_

cristais e mais lento para os monoccistais» nos pa

rece ser causada pelo deslocamento dos defeitos de

Al em posição substitucional através do mecanismo

de difusão térmica. A migração destes defeitos é

possível desde guando a energia fornecida faz com

que eles vençam a barreira de energia que os sep«a

rava das posições vizinhas;

as pequenas diferenças existentes entre as varia,

ções dos parâmetros cristalinos das amostras M5 e

MC, nos parecem ser relativas ã gênese da rocha ou

ao tempo em que o quartzo esteve associado ao Urâ_

nio. São questões que provavelmente serão elucida

das com o emprego de outras técnicas de difração

de raios X.
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1- cassete com filme fotográfico

2- ângulo de precessão-

3- dial

t»- cabeça ^onioinítrica com amostra

5- placa sele tora dos níveis de difração

6- sistema colirnador

7- iViOtor* que novimonta o conjunto

8- base fixa

9-- baŝ e movei
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