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EFEITO DO PFÊ-AQUECU4NID E DA

GAMA NO REOOZIMQIID TÊFMK3D DO BIS-

CXBRB(II).

Caeuê Hakanishi e Gonstâncla Pagano Gonçalves da Silva

Visando dar una contribuição ao estudo dos efel
tos químicos da reação (n,y) em quelato de cobre, estudou-se a influên-
cia do pré-aquecimento e da pré-irradiaçao gama na retenção e no recozi
mento tênnioo do bis-flHienzoil-N-fenilhidroxilainiiiato] oobre (II).

O composto foi sintetizado e caracterizado por
do ponto de fusão, anál ise elementar, tjWtuKJtii'impt ria de ab

sorçãb no infravermelho e no visível. Fez-se a análise tannogravimStri-
ca e verificou-se a estabilidade do ountmeto ao aquecimento e â radiar1

çâb gama de una fonte de Co, de modo a estabelecer una possível Inter

ferenda da termolise e da radlollse na retenção. Dos eaqperlmentos
lizadoe com pté-aquedinento e pxê-irradiaçãb gama, supõem-se que os '
agentes calor e radiação gama introduzero defeitos os quais reduzem a
suscetl&ilidade do composto ao recozlmento térmico. Tentou-se explicar
os resultados obtidos com base no modelo que envolve espécies eletrôni-
cas, propondo um mecanisno que poderia justificar a retenção e o recozi
mento térmico verificado no composto de cobre estudado, supondo-se a
existência de buracos e a captura de elétrons livres.

Os resultados obtidos neste trabalho mostram
que este composto se presta ao estudo das aonsequencdas químicas de rea
çôes nucleares do tipo (n,y).

Trabalho a ser apresentado no XVIII Oongresso Brasileiro de Química, a
se realizar em Porto Alegre-RS, de 23 a 27 de Outubro de 1988.

Este trabalho faz parte da lese de Doutorado de CasuS Nakanishi, na '
área de Tecnologia Nhclear Básica, 1988.



THE EFFECT CF PRE-HEATING AN) OF

GHMlrftNfS ON THEFMAL ttWERLBC IN BIS -

O0PPER (II)

ABSTRACT

lhe main purpose of this work was to make a con
trlbutlon to the study of the chemical effects of the (n,y) reaction on
copper chelate. The Influence of some factors such as pre-heating and
pre-irradlatlon with gamma-rays on the retention and thermal annealing
of hia-[n-benzoll-N phenylhydroodlaminate] copper (II) was investigated.

lhe ccnplex was synthesized and later character
ized by means of: determination of the melting-point, elemental analy -
sis, infra-red and visible range absortion spectrophotometry. The com-
pound was heated and also irradiated with ganma-rays In order to verify
the effect of thermolysis and radiolysis on the retention. It seems
that heat and gamma-radiation can produce deffects which will lower the
susceptibility of the compound to thermal annealing. On the basis on
the model envolving electronic species some explanation of ours results
ware made and a mechanism was proposed for the retention and thermal
annealing assuming the capture of free electrons and also the existence
of holes.

A literatura mostra que defeitos de quaisquer
espécies» possivelmente pré existentes no cristal, assim como aqueles
Introduzidos antes da transformação nuclear, ou 3s vezes depois, provo-
cam u m nodificaçâb no processo de reaozimento

Experimentos realizados, lntxcduzindo-se defei-
tos antes da Irradiação cem neutrons no cremato ds potássio e nos aos—
tilacetonatoi de cobalto • de crânio, mostram que no composto lônioo
ocorre uma aceleração no processo de reaozimento, ao passo que nos com-
postos neutros, observa-se u m diminuição da suscetibilidade ao recozi-

( 4 5 6 1 0 l l 1 3 )



Machado e col. propuseram que os defeitos ge

radoe por diferentes métodos no aoetilaoetonato de oobalto competem com

o fragmento de recuo para a captura de elétrons, os quais são necessá-

rios para a refbxmaçâb da molécula alvo. Harbotlle 'entretanto,

sentou una hipótese alternativa, sugerindo que o pré aquecimento

os defeitos que podem, por outro lado, aprisionar elétrons ou buracos

ou ambos durante o bcnbardeio no reator, e que mais tarde seriam têznd

oaraente liberados para estimular o recozlmento.

Posteriormente, Sankar • col.(10) e Machado(5)

estudaram o efeito do pré-aquecimento no acetilacetonato de oobalto e o

primeiro grupo de pesquisadores tentou explicar os resultados obtidos

na hipótese de Harbotlle ao passo que, Machado considerou a

de defeitos como sendo devida à termóllse.

Vários modelos tem sido propostos para lnterpre

tar o reoozlnento térmico em mjiyudtos sólidos lxxftiUflnos com neutrons

e apesar de muitos estudos realizados, não se tem uma compreensão clara

a respeito dos defeitos no sólidos no campo da química de recuo,por cau

sa da complexidade do processo que ocorre. A elucidação da Influência '

de defeitos no processo de recozlmento térmico ainda esta em fase de

proposição de hipótese, sendo ainda tema de estudos em diferentes cen '

tros de pesquisas.

Neste trabalho, estuda-se o efeito do pré^aque

cimento e da pré-irradiação gama na retenção e no recozlmento térmico

no bls-[lH3enzoil'4f»fenilhidDOxilaminato] Cu(II), visando dar uma con-

tribuição ao estudo das conseqüências químicas da reação (n,y) no com-

posto solido. Psopoe—se também tin macanisiii) que poderia justificar a rs

tençao e o racozimento térmico, baseando-se no modelo que envolve espé-

cies eletrônicas.

PARXB EXPBUMBTOL

SÍNTESE E CARACXERIZM^SO DO COMPOSTO

Sintetizou-se o bis-[N-benzoil-N-flanllhidroxil-

andnato) Ca(n) a partir da N-benzoil-N-fenllhidroxilainlna (Merck) «



sulfato de cobre (Reagen) conforme o proopdinwito proposto por Shone

Caracterizou-se o composto obtido determlnando-

se o seu ponto de fusão, a porcentagem de carbono, hidrogênio e nitrogê

nio por micro análise (Elemental Analyser Perkin-Eliner-240) e de cobre

por absorção atômica (Espectraietro de Absorção Atômica, modelo SOO aoo

piado ao forno de grafite Perkin-Elmer e lánpada de cãtodb oco de cobre)

Ttajlnl ivii iiifl rc** os espectros de absorção no infravermelho no espectrome—

tro Perkin-Eliter modelo 683B, em pastilha de KBr, no intervalo de 200-

4 000 em , e o espectro de absorção no visível no espectrofotometro '

ÜV-VIS Perkin-Elmer 139, da solução 10~ T Í de quelato de cobre em cloro-

fòrndo, usando o solvente como branco (FlGüPA 1 e 2).

Fizeram-se as análises tennogravlroétrica e ter-

mogravlnétrica diferencial em atmosfera de nitrogênio com razão de aque

cimento de 5°C/min. até 700°C no Sistema Modular de Análise Térmico Dü

Pont» Analisador Térndao-900 e Analisador Termogravlmétrico-951.

Os termogramas obtidos sao apresentados na FIGURA 3.

TRAXAMENTO TÊFMIGO

Nos experimentos da estabilidade térmica do com

posto, do efeito do pré-aquecimento e do xecozimento térmico, aqi

*e as amostras em tubos Pyrex mergulhados em um banho de dleo acoplado

a un controlador de temperatura (PI-141-79/02 CPIO-AIE) cuja estabilida

de térmica foi de 0,5°C.

(XM RAIOS GA^A

Nos experimentos da radlflllse do composto, irra

diaram-se amostras com raios gama de uma fonte de Gobalto-60, cuja taxa

de dose em fevereiro/82 foi da 2,17 x 103ty/h a 5 cm de distancia. No

estudo do efeito da pré irradiação gana na retenção e no recozlmanto '

térmico usou-se outra fonte de Oobalto-60 cuja taxa de dose foi de '

1,24 x 103Oy/h em janeiro/87.
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Irradia
^, cam fluxo de neutrons de 5 x 10 n/an s. e dose gana de

3,6 x 103Gy/h a tanepratura de 30-35°C.

DE RADIQATIVIDAEE

Fêz-se as contagens relativas da radioatividade
do cobre assortarh às frações aquosa e orgânica no fbtopioo de 511 ReV,
de oohre-64 no espectronetro gama provido de detetor Ge-Li acoplado a
um analisador de 4096 canais, GRIEC.

MÉTODO

SEPARAÇÃO DO COBRE POR EXTRAÇ&) POR SOLVDUE

Dez ndllgraroas de composto de cobre (aquecido e/
ou irradiadas com neutrons) foram disso lv idas em 25 ml de clorofõrmio '
(Merck) e agitada com 25 ml de tampão acetato de sódio pH - 5,5 durante
um minuto e deixou-se em repouso por quinze minutos a t e completa separa
ção das fases . Lavou-se a fase orgânica com mais 25 ml de tampão aceta-
t o do sódio pH •» 5,5 com agitação de um minuto e procedeu s e como ante-
riormente.

DETEBMINAÇfiO ESMSCIKXOXOtâXKICA DE OOBRE

Determinou-se a massa de cobss present* na f r a -
ção aquosa por mfitodo espectrofotométrioo, ut i l i zando-se como agente '
oomplexante o diet i ldlt iocarbanato de sódio adotando-se o procedimento
descrito por Jacinto *. Fêz-se a l e i tura da fase orgânica em 435 nano-
mttros, ut i l izando-se o espectrofotometro UV-VIS Perkln-Elmer. Traçou-se
a curva padrão e determinou-se a massa de cobre da tração aquosa por In
trapolaçãb.



INHUQfiNCXA. EB "LUfiiTUB" NA. RETENÇft) E NO RBOOEDCNXD TÊfiMKX)

QB defeitos serio Introduzidas pelos ajuntes ca
lor e radiação gana. Do ponto da v is ta químico, "defeitos" e s t i o associ

Antes de se estudar a retenção e o recoBlnento
teradoo do composto dB cobre quando subnet Idos a tratamento rarsrtoo ou
a ictaniaçao yaua^ preoedeu~se un mtt^v^n da sua
radiol í t ica da modo a s e estabeleoer una possível Interferência da ter
nõl ise e da radlõl ise .

No mtnflo da estabil idade térmica do
de cobre, aqueceram-se as amostras por una hora a temperatura de 130 C,
140°C, 150°C, 16O°C e 170°C e também por diferentes tempos de aquedmen
t o a 130°C, 140Sc e 150°C. Avaliou-se a decomposição térmica do compos-
t o pela técnica de extração por solvente deterndnando-se o teor de oo-
bre da rase asniofta ut i i \ zftnd^ f̂fft dietüditlocarbamato de sooio como
agente complexante.

RADIflCZSE DO CXMP06TO DE OOBRB

Irradiaram-se amostras na fonte de Gbbalto-60
com dose variando da 4 x 10 a 3,0 x 10 Gy. Fez-se a anal ise da degrada
çao do composto, traçando-ee o s espectros ds absorção no v i s í v e l das

itras dissolvidas em cloroformlo no intervalo da 250-500 nanometros,
com o espectro obtido do mesmo composto nao irradiado com

ralos gama (PlGURA 2 e 4 ) .

EFEUD DA Pltf ttQJBCBBttrO MA BEnMÇRO E NO RBOOZDBnD TEFKICX)

Neste estudo, amostras pré-aqusddas cm diferen
tes temperaturas e tempos de aquecünanto foram irradiadas no reator '
lEA-^ por una hora em temperatura da 30-35°C. Sepawou-se a fraçâb iôni
(Bi do cobra apôs um hora dt resfriamento utilizando-se a técnica de eg
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tração por solvente. Mediu-se a atividade do cobre-64 na fração aquosa

e orgânica e determinou-se a retenção a fim de verificar se ocorria va-

riação. Os resultados obtidos são apresentados na TfiBEZA I e FlGüRA 6.

• I l l

fte te *e t» K M ro
I ,1\. A i I L-JL

hlnml

4 - Upmctro da absorção na raglio do vlalvsl do bi»-

(lHMra»il-N-fanllhiânxila^Mto] Cktes XX ttíbm
tido a radiação Y da una «anta da Oofaalto-M (3,0 x



11

TAHEXA I e FÍGURA 6

64,EEEITO DO PRÉ AQUBCIMENro NA FEIENÇXO DE "Cu NO

BIS-(N-BEN20IIríí-fTNIUnDICXIIAKINATO) OCBFE (II)

Tang» da
ftjuedmento

(h)

0

1
2
3
4
5
6
7

1309C

70,3 1 3,4

71,6 t 2 ,8

69,4 t 1,9

68,5 ± 2,3

66,1 ± 2,7

69,1 ± 2,7

REHNÇ&) (t)

1409C

70,3 ± 3,4

69,8 t 4,4
70,4 ± 5,2

68,4 ± 2,0

68,6 ± 3,8
69,9 i 2,3

67,2 t 2,1

65,6 t 2,2

70,3

69,6
68,6
69,2

68,4

63,6

59,6
52,2

1509C

± 3,4

±1,9
±1,7

±1,9
± 1,6
t 2,2
±1,7
±3,9

de Irradiação i 1 hora
de espera t 1 hora

too

90

40

Ot_
0

(ol

4
t«mpo

7
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O efeito do pré aquecimento sobre o xecozimento

térmico foi verificado pela mudança de retenção do composto quando este

foi submetido ao aquecimento apôs a ativação neutrônica. Nestes experi-!

mentos, amostras não aquecidas e pré aquecidas a 1409C por diferentes '

tempos, foram irradiadas no reator IEA-R. por uma hora e Imediatamente1

apôs, aquecidas a 1409C por uma hora; em seguida separou-se a fração iô

nica do cobre utilizando-se a técnica de extração por solvente e deter-

minou-se a retenção. Os resultados obtidos são apresentados na 1BHEXA '

H e FIGURA 7.

EFEITO DA PRÊ IRRADIAÇÃO GAMA NA REUNÇÍiO E NO FE0OZBCNP0 TÕMICO

No estudo do efeito da pré irradiação gana na

retenção, irradiaram-se amostras can raios gana de uma fonte de Cobalto-

€0 com doses que variaram de 0,4 x 10 a 1,2 x 10 Gy. Em seguida foram

irradiadas no reator nuclear por una hora e separou-se a fração lônica

do cobre-64 apôs uma hora de resfriamento, utilizando-se a técnica de '

extração por solvente. Detezndnaram-se as retenções a fim de verificar

se ocorria variação com o aumento da dose.

O efeito da pré irradiação gama sobre o recozi-

mento térmico foi verificado pela mudança da retenção das amostras pré
irradiadas com doses gama quando aquecidas apôs a irradiação neutrônica.
Neste estudo, amostras não irradiadas e pré irradiadas com dose gama de
u m fonte de Oobalto-60 foram submetidas & irradiação com neutrons do
reator nuclear por uma hora e imediatamente apõe, aquecidas por una ho-
ra a 140°C. Bn seguida separou-se da fração iônica de cobre-64 por ex-
tração por solvente e determinaram-se as retenções. Os resultados estão
na TABELA III e FIGURA 8.

RESUDTAD06 E DISCUSSÕES

Na síntese do complexo de cobre obteve-se um *

precipitado verde amarelo de ponto de fusão de 193,890. A analise ele '

mentar do composto obtido apresentou os valores seguintes» C - 65,58% ,

H • 4,98% , N » 5,67% e Cu • 13,50%, sendo que o owl colado para '

C U é de C - 65,99%, H - 4,13%, N - 5,74% e de Cu - 13,03%,
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TABELA II e FlQÜRA 7

UETTO DO PFÉT AQUECIMBtXO NO REOOZBOXID TÔKKX)

DO 64CU NO

GQBRE ( H )

Toqpos de Pré
Aquecimento

(h)

0

1
2

3
4

5
6

7

Retenção

(%)

70,3 ± 3,4

69,8 ± 4,4

70,4 ± 5,2

68,4 i 2,0

68,6 i 3,8
69,9 t 2,3

67,2 ± 2,1

65,6 ± 2,2

_ m* m _

RBrJBnÇHO djpüfl

Rooi>zlinonto

(%)

66,5 t 5,9

66,9 t 6,2

63,8 ± 1,8

64,8 ± 3,3

63,5 ± 4,3

64,1 ± 8,8
68,0 ± 2,8

55,5 ± 1,8

ca de

ito t 140PC

i 1 hora

Í 14U9C

x 1 horalenço de Reoozlnento

• Amostras son rsooünento tèxndoo

o Amostras reoozldas

lOOr

(o)

9 4 S • , 7

ttmpo tf* pr« eou«eim«rrto |h)
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TABELA I H e FtGURA 8

EFEITO CA PPÉ IKRAD7AÇ&) GAMA NA FEHNÇfiD E HO PBOOZTMENIO

TEFKIOO NO BIS-(N-BEN20II^^FENIIlDIIOCCLAMrNAT0) COBRE ( I I )

Tenperatura de Recozimento t 1409C

Tenpo de Reoozünento i 1 hora

Tenpo de Irradiação : 1 hora

• Amostras sem reoozlmento termloo

o Amostras reoozidas

Dose de Ralos

Gana (x 10 Gy)

0

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Retenção

(%)

69,4 ± 3,9

69,2 ± 2,3

68,8 ± 2,5

69,0 ± 2,5

68,1 ± 4,2

Retenção apôs

Reoozimento (%)

59,1 ± 4,3

54,5 ± 4,3

61,0 ± 2,2

54,0 ± 1,7

37,4 ± 3,3

.too

o
IO

o
*
«I
K 70

80

50

Oi.
O 0.4

\ \

t.o |l0*0y)
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No espectro de absorção no infravermelho do con
plexo de cobre (FÍGÜRA 1) verifioou-se que desapareceram as bandas cor-
respondentes â ligação GH (2 880 cm" e 1 392 cm ) e ocorreu um deslo-
camento da banda correspondente ã carbonllá para freqüências menores '
(de 1 630 cm"1 para 1 550 cm"1). Verificou-se que a intensidade da ban
da devido a vibrações de estiramento N-0 é maior no complexo do que no
ligante ocorrendo também um deslocancnto da ordem da 10 cm (de '
1 450 cm para 1 440 cm~~). Isto inãica que na formação do complexo ,
o metal deslocou ohidrogênio da hidrcodlamlna e esta fortemente coorde-
nado ao oxigênio da carbonila (deslocamento de 80 cm ).

As fórmulas estruturais do ligante e do quelato
são apresentados na FfGORA 5. Cbteve o valor da 348 nu para o oomprimen
to de onda da absorção máxima de una solução 10~71 de complexo de cobre
em cioroformio. (FIGURA 2). /—v

(O)-c-a o-"-
* O 08 H x—' I \ / I

OX)

fiam 9 - ifaulM ««txutunia A> lipnfeB •

Na FIGURA 3 a curva TC indica que o composto de
cobre sofre decomposição no Intervalo de 190°c a 700°c com perda de mas
sa total aproximadamente de 82,9%. A curva ETC mostra una tendência de
decomposição em três fases quase que simultaneamente o qual ee inicia *
ao redor de 200oc como evidenciado pela forma do pico na curva DIG e
perda abrupta de massa na curva TC. Analisando-se a curva DSC, o pico
exotérwioo observado, pode ser «wpUcado como sendo devido ã outras al-
terações que o composto de cobre sofre quando submetido ao aquecimento,
além da fusão.

No estudo da estabilidade térmica e radiolítioa
ito de cobre, verificou-se que não ocorreu decomposição térmica

nas condições estudadas e taobêm não ee observou danos devido 2 radióli
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FETINÇfiD

O valor da retenção de 70,3% obtido no bis-(k -

benzoil-N-fenilhidroxilaininatoJ Cu (II) pode ser oonsiderado elevado.

Esta retenção foi determinada na .amostra sem tratamento prévio e irradia
12 2 ~da durante una hora com fluxo de neutrons térmicos de 5 x 10 n/cm .s,

taxi de dose gama de 3,6 x 10 Gy/h, temperatura de 30-35°C e tempo de

resfriamento de uma hora. A hipótese de ocorrência de reoozinento tênri

oo durante o tempo de espera foi descartada porque as retenções foram '

iguais quando o oomposto neste intervalo se manteve em nitrogênio líqui

do, temperatura ambiente ou em banho de óleo de 140°C. Neste trabalho '

determinou-se a retenção do oomposto apenas com una hora de irradiação;

supõe-se, que neste período jã esteja ocorrendo recozlmento térmico ou

recozimento por radiação ou os dois juntos Indicando ser uma reação rá-

pida de reoozimsnto.

Somente vm estudo minucioso realizando experl '

mentos de irradiação com neutrons térmicos em períodos mais curtos do

que aquele já faito e em temperatura mais baixa para minimizar o recozi.

manto térmico e recozimento por radiação, conduzirá ã obtenção de infor

nações sobre a retenção e o recozimento.

Os resultados obtidos no estudo do efeito do

pré-aquecimento na retenção (TABELA I e FlGÜRA 6) mostraram que a mes-

ma tende a descrever com aumento da temperatura a partir de, aproximada

mente três horas de aquecimento. Quanto S pré-irradiaçâb gama (TABELA

III e FlGURA S) observou-se que não houve alteração na retenção com do-

até 1,2 x 106Gy.

No espectro de absorção no visível do composto

Irradiado com esta dose verificou-se que não houve degradação.

RBTOZIMENPO TEFWICO

No estudo do efeito do prè-aguecimento no reco-

zimento térmico, (TABELA II e FlGÜRA 7), realizado a temperatura de '

140°C durante una hora, verificou-se una diminuição da retenção que se

manteve constante, ate o tempo do pré-aquecimento de cinco horas, obser
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vanrio-se que quando este tempo foi de seis horas não houve alteração na

retenção, diminuindo novamente oom o aquecimento de sete horas.

O valor máximo de retenção de 66,5% da amostra

não prê-aquecida e reoozida a i40°C por una hora diminuiu para 55,5%'

quando prê-aquedda a 140°C por sete horas.

Sankar e ool. estudando o aoetilaoetonato

de oobalto, obteve um valor máximo de retenção igual a 77,5% para amos-

tra não prê-aquecida e reoozida a 120°C por dez horas, ao passo que es-

te valor passou para 62,5% quando pré aquecida a 120°C por oito horas ,

apresentando um comportamento semelhante ao do composto de cobre em es-

tudo.

Quando as amostras prê-irradiadas com doses ga-

na foram submetidas â irradiação com neutrons e posteriormente recozidas

a 140°C durante una hora a retenção se manteve praticamente constante '

(60%) porém menor do que aquela sem recozimento para doses até '

0,8 x 10 Gy diminuindo com doses de radiações gama mais alta, atingindo

o valor 37% com 1,2 x 106Gy. (TABELA III d FÍGURA 8).

Desta forma verifica-se que o prê-aquecimento e

a pre—irradiação gama neste composto de cobre antes do bombardeio com

neutrons térmicos diminui a suscetibilidade ao recozimento térmico, com

portamento semelhante ao aoetilaoetonato de oobalto e de crânio, entre

tanto contrariamente ao que ocorre no cromato de potássio.

Oonsidarando-se os resultados obtidos neste tra

balho relativamente 5 diminuição das retenções observadas quando as '

amostras foram pré-aquecidas e recozidas, não 6 possível estabelecer '

una concordância com as considerações feitas por Machado e Sankar e ool.

ou propor vma outra explicação.

Experimentos com tempos de prè-aquedmentoe '

mais longos e em temperaturas mais baixas do que aqueles j& feitos e a

verificação da ocorrência ou não da decomposição térmica durante o reco

zimento térmico apôs a ativação neutrônica das amostras pré aquecidas '

poderão levar a resultados mais conclusivos.

Quanto & pré-irradiação gama do composto de co
bre, a diminuição ds retenção no reoozimsnto térmico, observada quando
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se aumentou a dose gama pode ser atribuida ã oonosntraçio de defeitos ,
que por aquecimento dos cristais, por meio de processo de difusão,alcan
çam o sítio do átomo de recuo e sao capazes de competir com os fragmen-
tos de recuo no processo de reformaçao da molécula na sua forma origl '
nal.

C3om base no modelo proposto por Nath e ool. o
seguinte mecanismo poderia explicar a retenção e o recozinento térmico*
no composto de cobre estudado.

64*CU°

Onde *Cu representa a espécie excitada eletroni
oamente. Esta espécie formada, sofre troca isotõpica com um átomo inati
vo de unia molécula vizinha, reformando o composto original.

^•Cu 0 + 63Cu(ligante)2 p. 64Cu(ligante)2 + 63Cu°

Considerando que o cobre recuado pode ser uma mi£
tura de 64Cu° e 64Cu+ (Auric e Vargas ( H ter-se-á também,

64Cu° • (buraco) • 6 4Cu +

Os autores assumiram que a espécie Cu formada
como resultado da interação do Cu° com o buraco, não possui energia '
de excitação suficiente para sofrer troca isotopica com o átomo inativo
de uma molécula vizinha, mas ele poderia interagir com elétron móvel.
Alguns estudos indicam que o reoozlmento térmico é sensível â atmosfera
usada durante a irradiação neutrônica e tratamento pôs irradiação ' ' '

, supõe-se neste trabalho que os elétrons móveis quando liberados das
armadilhas por reoozlmento térmico podem ser reaprcsionados por oxigê '
nio, e portanto, existiria pouca possibilidade da espécie 6 4Cu + forroada

interagir com os mesmos.

Necesaitar-se-á de estudos mais pormenorizados '
do efeito do oxigênio, dos defeitos Introduzidos, da clnética do recozi^
mento térmico; identificação da natureza e números de fragmentos de re-
cuo para propor um mecanismo exato que elucide o processo de recozlmen-
to térmico no composto de cobre estudado.



19

OCNCLUSQES

Nos experimentos realizados oom prê-aquedinento
e prê-irradiaçâb gema, supõem-se que os agente calor e radiação gama ÍA
txoduzem defeitos os quais reduzem a suscetlbilidade do composto ao re-
oozimento térmLoo. Este comportamento observado com o bis-(N-benzoil-N-
fenilhidroxilaminato] Cu (II) foi previsto por Machado que extrapolou
para os complexos neutros, em geral, o fenômeno observado com o acetil-
acetonato de oobalto.

A ref ozmaçâb das ligações químicas após a irra-
diação neutronica e a < 1̂mirai ç̂*'r> da retenção no reoozimento térmico po
asm ser explicadas cano devidas 5 captura eletrônica e da existência de
buracos.

Os resultados obtidos neste trabalho mostram '
que este composto de oobre se presta ao estudb das conseqüências quími-
cas de reações nucleares do tipo (n,y).
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