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APRESENTAÇÃO

Esta publicação reflete o que foi o IV Encontro Macio-

ta I de Espectroscopia MtJssbauer, que se realizou no Rio de Janeiro,

«• Ctstro Brasileiro de *esquisas Físicas, nos dias 11, 12 e 13 de

decembro de 1985.

0 Encontro, onde foram apresentados 26 trabalhos e d«t

a» c»»ferênciâf, contou COB a presença de' 36 participantes inscritos,

cuja distribuição entre as diversas instituições foi: CBPF (10 partjí

eipantes), UFRJ (7), DFH6 (7), UFRS (4), DSP (2), UFCE (2), UFRN (1),

BFES (1), UFRRJ (1) e Universidade de La Plata (1). Somente o grupo

da Universidade de Brasília não se fes representar.

A divulgação do Encontro foi realizada por cartazes dis_

trit»virtos njra Tdos os Institutos de Física das Universionics Bras^

leiras, COB o objetivo de atingir grupos de pesquisa que trabalhes ea

áreas afins â espectroscopia MBssbauer.

Ha preparação deste Encontro houve uma tentativa de pro

sovar usa exposição de equipamentos utilizados em espectroscopia M8s_

sfcauer, p-.̂ íerencialnen-.e produzf--js n>v Braiii. Vârir.s firmas, nac>£

Uêi$ e estrangeiras, foran contactadas e os diversos grupos de pes-

quisa convidados a trazerem os protótipos desenvolvidos em seus labe

rttérios. Infelizmente, talvez devido ao pouco tempo disponível, os

resultados não foram positivos e desta tentativa ficou a visita do

Pr, ü. Klein da Wissenschaftliche Eletronic (Wissel) da Alemanha, que

tam fornecido equipamentos HBssbauer para diversos laboratórios bra-

sileiros.

Durante a reunião de avaliação foi novamente discutida

• f»»sibilidade de ampliar a participação nestes encontros trazendo,

seja os outros grupos de Espectroscopia Mtfssbauer da América Latina,



- 2 -

stja e>t grupos brasileiros que trabalha* na área de interações hipe£

finas usando outras técnicas de medida. A siaioria dos presentes ma-

»£festou a opinião de que ainda o próximo encontro envolvesse» prin-

cipalmente, os grupos brasileiros que fases espectroscopia MBssbauer.

Foi feito ua breve relato pelo Prof. Eustâquio Galvio

da Silva» sobre um encontro de Espectroscopia MBssbauer promovido p£

lê Agencia Internacional de Energia* Atômica de Viena, cujos partici-

pantes eram representantes das Comissões Nacionais de Energia Nuclear

4»*pai***Latino»-americanos. Além disso informou que estava sendo programado, pela

mesma Agência, a realização de um amplo Encontro Latino-Americano de

Espectroscopia MBssbauer, no Chile, em 1987. Os participantes do IV

Encontro Nacional de Espectroscopia MBssbauer se manifestaram, de for

ma quase unânime, contra a realização de um tal encontro tanto pelas

atuais condições polít.-as, como pela aua3n-ia de uoa discussão en-

volvendo os principais grupos de Espectroscopia MBssbauer da Améri-

ca Latina.

Ficou decidido que o V Encontro Nacional de Espectros-

eopia MBssbauer se realizaria na Universidade Federal do Ceará, ten-

do «'sumíòo o compromisso, pelo gru:-.o de Fortal*
1?*, os co)<-6as pre-

sentes Bcliomar Maia e Miguel Borges de Aráujo.

Para finalizar gostaria de agradecer:

* Ao CBPF pelo apoio financeiro indispensável para a realização do

encontro.

• A coordenação de Documentação e Informação Científica do CBPF por

ter auxiliado na organização do Encontro e ter publicado estes Ana is.

- A todo» os colegas que colaboraram e participaram do Encontro.

Elisa M. Baggio Saitovitch
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M03SBAUER EFFECT STUDY OF MAGMETIC PROPERTIES OF F e , , . A l
(1-q) q

Ò < q < 0.5, ALLOTS IN THE DISORDERED PHASE

mm

6*A. Peres Alcazar and E. Calvao da Silva
Departamento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais

CP. 702, 30161 Belo Horizonte, MG,. Brasil

In the present work we Teport the experimental study,

by MB«»bw .r spectroscopy, of Fe-Al alloys in the disordered phase, with

an Al concentration q in the range 0 < q < 0.5. From the fit**

ting of the MSssbauer spectra with hyperfine f i e ld (HF) d i s -

tribution, we obtained the dependence of the average HF with

\. Th« RF distributions show peaks equally spaced by H • 240Koe

which corresponds to the reduction of the average magnetic

field due to the subst i tut ion of one nearest-neighbor: Fe for

an Al atom. I t i s also shown that the Al atoms enter, with

higher probability, in the f i r s t Fe s h e l l . The magnetic orde£

ing temperatures were obtained and compared to theoretical re -

cult*. The Al concentration at which the ordering temperature

raacb* room temperatura was obtained, q • 0*475.



tiTI-DlLUTED ISIMC MODEL POE THE MAGUETIC PROPE1TIES Of

F*(1 j A l . O i q < 0.5, ALLOYS IM THE DISOIDERED PHASE

CA. Pires Alca«*r, J.A. Plaseak and E. Calvão da Silva
ftvyartaaento da Física» Univarsidada Fadaral de Minas Gerais

C P . 702, 30161 leio Horixonte, MG, Brasil

Va present a theoretical study for the «agnetic

Wbavior of disordered Fe-Al alloys on the basis of a siapla

site-diluted Ising spin aodel. With the assumption that the ex

ebaag* interaction J depends on the Al concentration q, ve ca^

enlate tb* thermodynaaical properties of the aodel through a

variatiooal aethod for the free energy, based on Bogoliubov's

lneqwaliity. An acceptable fit to the experiaental phase diagram

far Al concentratioBS in the range 0 £ 4 <, 0*475 is obtained. A

relation between the reduced aagnctic hyparfine field land the

theoretical aagnatisation is proposed, and rather good agra*

eaent with the axpariaental results at rooa teaperature is

else achieved.
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:' - ILICTRONIC STRUCTURE, MACIIETIC PROPERTIES, M0SS1AÜER

, I80MER SHIFTS AMD HTPBRFIMR FIELDS OF DISORDERED

Fe-RICH fe-Al ALLOTS

•• Chaebaa and E. Galvío da Silva
Dafartaaaato ém rlsi««» IClx, Uaívcrsidaé* Federal
d* Mina» Carais, 30.141 Balo Herisenta, MG, lratil

1».. Cuansburg«r and D. E. El 1 i«
Departaant of Physic» and Astronoay, Mortvastarn

UniTarsity, Evanston, Illinois 60201

The aabedda-cluster aodal within tha fraaawork of

tea discreta rariational aathod is usad to carry out salf-con-

sistant->fi«ld electronic structure calculations for the is oner

shifts, the hyperfine aagnetic fields and aagnetic aoaents on

srvtrâl distinct iron sites in a disordered Fe-rich Fe-Al al-

loy. We analyse the dependence of those quantities on tha nua*

bar of nearest and next-nearest Al neighbors, on the syaaetry

of tb« local environaents and on lattice paraaeter variation.

Our remits for the variations of the hypcrfine field due to

tha presence of aluainua of neighbors are in good anti." rroasg-

netic coupling between localised and conduction alectrona shall

decrease as the Al content in the alloy increasea.
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MICROESTRUTUIA DO METEOtITO 8AHTA CATHARIMA

J.. Damon» l.B. Scorsclli
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

t. Calvio da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais

Amostree do ataxito anômalo Santa Catharine

>i) encontram-se COB freqüência profundamente alteradas.

tato levou I controvérsias a respeito da microestrutura origjl

nal deste neteorito. Ruma amostra selecionada, do Museu de

listêria Natural (Paris), encontraaos uaa grande area de Be-

tei (0,5 x 2BB) preservada. Medidas óticas e de aicrosondasx»

traraa que essa area I hoaogênea ea concentração dá-Mi (~30ZNi).

Ovtra» partes da amostra exibem as iscas claras e escuras otjL

cement* típicas, descritas por microscopia ótica e SEM1. Pf>

ram realisadas medidas de CEMS (Conversion Electron MSssbauer

Spec trot copy) na Srea homogênea da amostra. Os resultados mostraram' 32Z

de tetrstasmita (fase ordenadaFe-Hi 50/50 superestrutura LIO),

junto COB 35% de taenita paramagnética (fase y Pobl* •• Ki)>

•arca d» 33% de sartensita foi observada, que pode se originar

de uma transformação martensltica indusida mecanicamente na

seperflci* do meteorite. Resultados de difração de raios-X nu-

ma faixa de aproximadamente 0,5mm de largura, homogênea >. em

Vi(~3OX Mi) mostraram a presença das linhas de superestrutura

(200) c (100), devido i superestrutura Lio da tetrataenita. Es,

tes resultados confirmam os estudos de TEM(2) que mostram que

• mesas aieroestrutvra esta presente em ambas MÊ têêêê ; que

•ie viftvtis no mieroseópio 5tieo. Portanto, a Espectroscopia
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Mlssbauar, 4 i f ração da raioa-X elEM aostraa qua o aeteorito Santa

Catbariaa poaavi grandaa Sraat da taaaita "cloudy", foraadaa

palo intarcrasciaanto da tatratacnita coa uaa faaa tacníta de baixa coy.

e«ntr«çao aa Ni. Ksta «ieroastrutura í «u i to fina para aar ra

«olvida por aicroacopia Ótica ou aicrosonda alatrônica.

*J. Danos, R.B. Seorsa l l i , I . Souza Asavado, W. Curvailoy J.F.
AlbaTtfan and J.M. Knudian - Mature, 277, 284 (1979).

*1.A. Jago - Micron I t , 323 (1980).



FASES Fe-lli BN HSTBQftXTOS DE FBMtQ RICOS EM Ml

J. Saaon, R.I . Scorae l l i , I . S . Asevedo
Centro Brasi le iro de Pesquisas Fís icas

E. Calva© 4a Si lva
0aiversid*4e Federal da Minas Sarais

Coa o objetivo 4a coaparar as fases ferro-niquel

4» aeteorito Santa Catharine (35ZHi> coa outros a tex i tos ricos

ea Mi, estudaaos por espectroscopia MBssbauer e difração de re-

ios-X os aeteoritos San Cristobal (2.fitfti), Liaa Crcefc (29.1»i) ,

Twin City (30WÍ), Tiibcoingo-(32.5ZSÍ) e Yanator79l69* (-3SZHf}. Con.ide-

râveis diferenças foras observadas nos espectros M8ssbauer.de absorção des-

sas-awteoritos..0taeteorito Iwin City é auito seaelhante ao Santa Ca-

thatín*. Seu espectro é constituído de naa linha central a úa

sexteto coa uaa interação qnadrupolar superposta a interação na£

ni t i ea . A linha central corresponde a taenita coa < 3OZNÍ e o

espectro ferroaagnético a s s i a i t r i c o , i fase ordenada Fe-Mi 50-50,

tetratstnits* A proporção entra.as duss fases i 50-50, ssaelbsnte

as Ssots Cacharina. Os valores da interação quadrupolar AEQ «

0 . 1 2 5 M M ' 1 a do caapo hiperfino B • 294 Koe indicaa ua grau

4s ardtn a longa distância aenor que o observado no 8. Cathari-

ns. A presença 4a tatrataanita no Twin City foi confiraada por

dif ração de rsio'*-X, no qval as l inhas da superas trutura LI»

sSe ap«r«ntcit.. Fsr* os acteor i tos San Cristobal, t i a s Creek e

Tishoainto, os espectros M0ssbauer s io constituídos por - naa

v»per»o»ição 4a 3 espectros correspondentes- s Kaaseita (ou aa£
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taaaita), a taeaita paraaagnêtica a a taanita ferroaagnetica (pratl-

HiMti tea deadobraaento quadrupolar). Anâliaea da raioa-X confir-

•aH a,ue a faaa erdanada nio aatâ praaanta ao Lisa Craak a Tiahoaingo»

•aa aio exclui a preaença de «aa paqucna porcentagaa (~8Z) da tatra-

ttwkitt, no San Criatobal. Oa Mtaoritoa Liaie Craak a Tiahoaingo ao^

traa avidinciaa aetalograficaa da avantoa da choque enquanto nanhuaa

•vidancia da choque foi encontrada para oa outroa aeteoritoa. O at-

9*at*a M8«abauer da T-791694 correaponde â uaa liga Pa-Ni coa 36-38XMÍ

aaapleta««nta dcaordanada» indicando uaa taxa de reafriaaento rápido

para este aataorito.
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EVOLUÇÃO DOS COMPOSTOS Fe-C OBTIDOS POR IMPLANTAÇÃO

iOftICA SUBMETIDOS A TRATAMENTOS TÉRMICOS SOB

PRESSÃO

L.S. d* Olivaira (UPSC), M.T.X. Silva» P.J. Víccaro

• J.À.H. da Jornada (UPRGS)

Uma lâmina da farro implantada com carbono foi

•aparada em viria* amostras a, cada una delas, submetida a

tratamento ttmico, aob 30 kb da pressão, a uaa dada temper a tu

ra. A seguir, as amostras foraa analisadas atravás da «spac-

trospia H8ssbauar por elétrons da conversão. A interpretação

dos espectros aostra a .presença dos nesaos compostos obtidos,

anteriormente, por tratamentos tãrmicos »mm a *ç*o da pressão»

Entretanto, B» proporções am qua astas compostos contribuem p£

ra os eepectros indicam qua a pressão provoca um adiantamento,

na escala da temperatura, doa processos da evolução, quando com

parado to$ resultados obtidos sem a influência da pressão.
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EVOLUÇÃO TÉRMICA DOS COMPOSTOS DE FERRO OBTIDOS POR

IMPLANTAÇÃO DE CARftONO EM FERRO

L.S. d* Oliveira (UP6C), M»T.X. Silva r P.J. Viccaro (UFR.GS)

lâmina d« ferro implantada com alta dote de

carbono foi subaetida a sucessivos tratamentos téraicos a va-

rias teaperaturas. A cada estágio aediu-se o espectro MBssbaver

por elétrons de conversão, a fia de acompanhar a evolução té"r-

aica dos coapostos de ferro-carbono foraados no processo de

implantação. A implantação do carbono foi feita de foraa con-

trolada, assegurando-** que a temperatura da aaostra não ultra-

passasse 100 *C e os tratamentos térmicos foraa realizados a tea

peratuxa constante a 180 °C, 230 fC, 280 *C, 350 °C e 400 °C.

A interpretação dos espectros obtidos nos priaeiros estag „ só

foi possível a partir da predominância, a 350 *C e 400 9C, dos

compostos estáveis Fe.C e Fe.C,* Nos primeiros espectros ident^

ficou-se a presença de e-Fe,C, composto instável que, ao nosso

conhecimento, ainda não foi observado por efeito Mb*scbauer ea

amostras obtidas por implantação iônica de carbono em ferro. Ua

aodtlo para a evolução térmica do sisteaa é proposto.
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EFEITOS DE FdS-»OM»ARDEAMEMTO DE ÍOMS a HA EVOLUÇÃO

TÍIMICA DE PRECIPITADOS DE HITROCtRIO EM Fe

M. sehar, P.J. Viccaro, M.T.X. Silva, A. Vasques,

CA. dos Santos e F.C. Zawislak

Mostra-se» no presente trabalho, que a evolução termi-

te 4* precipitados da Hitrogínio (tipo FCjN) •• Perro se vi alterada

f*l» p*«->boabardeaaento de partículas a es doses da ordem de 10 at/

f*.

Nos dois casos estudados fases intermediárias (e-Pe.H)

são detectadas alça das fases últimas do tipo y-Pe-M. Esta última fa-

se encontra-se na sona implantada a temperaturas mais altas que a nor

mal, quando o» precipitados de Fe.H estão presentes durante o bombajç

deio. Mostra-se que estes efeitos são consistentes com o mecanismode

ittibicio de difusão de nitrogênio, devido ã presença de complexos He-V

formados através de implantação alfa.
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A PASE HETALICA NOS CONDRITOS

I. Souza Azevedo, J. Danon e R.B. Scorzelli

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Realizamos um estudo sistemático do metal de 26 condri
i

to* ordinários ' , utilizando a espectroscopia MSssbauer como têcni-

es principal.

Analisaaos as amostras desse metal livre de impurezas,

focalizando- sobretudo a presença da tetrataenita — uma liga FeHi

50/50 ordenada, de superestrutura Lio e o seu grau de ordem em

cada condrito.

A tetrataenita identificada por anisbtropia ótica ê uma

fase ordenada que tem domínios de cvdcm super.'ores a lya e vm gr-1.* ""

ordem elevado. Entretanto, quando esses domínios sio inferiores a lym

e e grau de ordem diminui, essa fase é parcialmente ordenada e não £

prisenta anisotropia óptica.

Através dos parâmetros hiperfinos da tetrataenita, i-

deatifir,a nor, esf.-.cros M8ssbau'<-, pudemos estabelecer v:~.'. corres-

pondência com a história de choque dos meteoritos.

Nossas medidas evidenciaram que para alguns condritos

do grupo L « U oi valores das interações hiperfinas característicos

dessa fa»e ordenada — - H.- 288k0e e ABQ« Ò,22mm.S~ — - apresentam

ama faixa constante de variações, compatíveis com os diferentes graus

de ordem da teí:/ataeni^a.

Resultados semelhantes em ferros meteoríticos foram ob
i

tidos por Albertben que estabeleceu uma correlação entre o grau de

da tetrataenita e a taxa de resfriamento do meteorito.

Nó« sugerimos uma interpretação diferente, baseada mais
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*a i*fl»ênci« d* choques • u i ivii conseqüências táraicas sobr« o

•*t«*> de orde» da liga. Foi possível agrupar os condritos a* trás

ftt*t*«* distintas, segundo os valora» das interações hiperfinas, pajr

tie«ler*«ntc a interação quadrupolar.

A - Coadritos sea nenhuma evidência de choque ou reaqueciaento:

- 0 , 2 5 - 0 , Í 9 M . S " 1 , Bâ . 291 kOa .

1 - Cosdrito* Bodcradaacnte chocados ou COB algutia evidência de rea-

qwecimentot

Al - 0,16-O.IIM.S" 1 . H£ - 295 k0« , * 0,45mi.S"1

C - Condritos fortemente raaquecidos co« evidência severa de choque:

wa.S"1 , 307 k0« ,

* I.T. Dodd, Meteorites a pctrologie - eheaieal synthesis, Caabridgc,

Oaivcrtity Pre»« (1981).

*. 4rF. Alb«rtsen, Ph.Dr Thesis, University of Copenhagen (1981).



PARÂMETROS HIPERFINOS DA ALMANDINA PELO EFEITO M0SSBAUER

J.B.M. da Cunha, J.I. Kunrath e A. Vasques

Instituto de Física da UFRGS

J.C.P. de Oliveira

Departamento de Física da VFCE

0 presente trabalho fundamenta-se principalmente na a-

»flise de espectros MBssbauer do silicato natural alaandina. A alman

di** e UB silicato do grupo das granadas cuja fórmula geral ê X-Y-ÍSiO,).

•»de o radical X pode conter íons divalentes Fe2*, Mg2*, Ca2*, Mn2*,

etc, e o Y íons trivalentes Al3*, Cr3*, Fe3*, etc.

A coordenação dos íons X ê cúbica enquanto a dos Y é

octaédrica. Ho caso da almandina o íon Fe * está no centro de um cu-

bo distorcido cuja símerria local é D-, o que acarreta um desdobra-

mento de seus níveis eletrônicos.

Os espectros obtidos em várias temperaturas (300 K, 8 K,

4.2 K, 3 K e 2 K) apresentam um desdobramento quadrupolar constante

e um progressivo ordenamento magnético em temperaturas abaixo de 8 K.

Os parâmetros hiperfinos estão sendo analisados a par-

tir de considerações do campo cristalino (CAPES, CNPq).
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BSPBCTROSCOPIA MOSSBAUER EM ESTA*IMGITA

J.C.P. 4c Oliveira
Departamento de.Física da liFCE

. J«X« Kunrath a A. Vasques
Instituto de Física da DFRGS

lha mineral de Sn-Ta, denominado Estaringita/ foi

descoberto ca 1969 por Burke et ai.1, a partir de amostras na

terei* de tapiolita oriundas da região de Seridozinho, esta-

do d* Paraíba. Neste trabalho, devido 1 grande semelhança en-

tre os padrões de raio*-X a a§ dimensões das células unitárias da

eataringita com os da tantaiita que possui estrutura cristal,!

•a.trirutilo, os autores sugerem que a estrutura cristalina da

estaringita também seja do tipo trirutilo. Utilizando d ifração

d* rsios-X e espectroscopia Müssbauer com es isõtopos >7Fe e n*8n

analísaaof uma amostra natural de estaringita proveniente da

região de Solonõpoles, estado do Ceará» Espectros MSssbauer da

estaringits foram obtidos nas temperaturas ambiente, 80 Kf10 K^

7 K, 4.2 K a 2 %9 com fontes de *7Co em Pd a da CaSnO^. Os e£

pectre» com a fonte de l7Co tem parâmetros MSssbauer que con*

cordssi razoavelmente bem com o§ áã tantalita encontrados na

literatura2. Os obtidos com a fonte de CaSnO. são semelhantes

aos é» eaisiterita*'** Vosso propósito com esta trabalho S r£

ísrear a idéia tfa qua o mineral astaringita possui estrutura

«vistelin* trirutilo (CAPE8,CHFQ).
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*lurke B.A.,Kieít C, Felius R.O. e Adusuailli M.S. Mineral
Mag. 37, 288, 447/52 (1969) .

>T«kano1í. a Takada T. Min. Res. B u l l . 5, 449/54 (1970) .
'StBcklar H.A., Sano R. a Berber R.H. , "3. Chen. Phys. 45 ,
4 11&2/9 (1966) .

*Mitrofanov K.P. ,P lotn ikoyá M.VS. a Shipnel V . S . , Sov. Phys.
JETP, 21, 3 , 524/6 (1965) .



ANÁLISE DA INFLUENCIA DA TEMPERATURA NAS INTERAÇÕES

HIPERFIHAS NUMA AMOSTRA NATURAL DE REDENBERGITA-ACMITA

J.C.P. de Oliveira
Departamento de Física da UFCE

A. Vasquez e J.I. Kunrath
Instituto de Física da UFRGS

Propoao-nos inicialmente a fazer um estudo sis-

tcaítico de propriedades físicas de relaxação, transições de

fase • magnéticas em amostras naturais de silicatos brasileiros.

Por difração de raios-X identificamos amostras com Biotita, Vejr

mículita, Hedenbergita-Acmite, Hedenbergita-Augita e Piropo-Al^

•andina e, através da espectroscopia Mtissbauer, foram obtidos

espectros A temperaturas ambiente» 20 K, 10 K, 7 K, 4,2,K,3K e

2 t. Da» amostras analisadas aquela que se constitui numa mi£

tura do» silicatos hedenbergita (2 sítios de Fe ) e aemita (1

sitio de Fe ) em proporções ainda desconhecidas apresenta es-

pectros «ais evidentes de uma forte dependência com a temperatu

ra. Os espectros sugerem que efeitos de relaxação passam a ocajr

rer 2 medida que dacresce a temperatura. Anteriormente uma amoj»

trs natural de epidoto (1 sítio de Fe ) que apresentava efeitos

de relaxação teve seus espectros resolvidos1 utilizando-se o m£

delo estocistico de Blume*, que considera os campos hiperfinos
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*l««toria»ent« dependentes, do teapo.

Pretendemos utilisar • «odeio aeiaa aencionado na

rttolução dos espectros dos silicatos analisados (CAPES» CNPq).

1T**9*no Jr. A*» Kunrath J.X. e Vasquez A. Hyperí. Interact
15/16. 841/844 (1983).

'llune M. e tjon J.A. Phy». Rev. 165, 446/56 (1968).
Hum. N. Phys. Rev. 174, 351/8 (lTO).
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HUKEAULITA FERROSA SINTÉTICA

Lígia F. Moreira
Instituto de Física da UFRJ

F.H. Cano
Instituto de Química Física
EOCASALAHO, Madrid, Espane

C. Mattievich
Instituto de Física da UFRJ

Dentre os minerais da extensa família de fosfa-

to», destaca a hureaulita, *bv*(PO4H)jíPO^)2(H20)4, por ter con

fundido a muitos pesquisadores que pretenderam estudá-la. No-

mes tais como: "bastinita", "palaita", "pseudopalaita", "bal-

devfita", "Wèntelita", provaram ser nada mais que hureaulita £

pós submetidos a cuidadosa confirmação1. Trata-se de uma espjs

eie mineral bastante comum. Mo Brasil e fícil localizã-la no

pefmatito de Sapucaia em Minas Gerais. Um dos autores, E.M. ao

sintetizar pela primeira ves este fosfato também foi ofuscado.

No estudo das diversas espécies de fosfatos ferrosos sintéti-

co» J, una das espécies identificada inicialmente como um fo£

fate nio estequiométrico de fórmula ideal (c)Fe^*(PO4)^H2O)3

<• seguir referido pelo prefixo (c)); após cuidadosas verifi-

caçee* mostrou ser do tipo hureaulita. Neste caso, tratar-se-iá

de uma hureaulita ferrosa com fórmula química

Fe5 (P04H)jCPO4)2(H20)^. Nos compostos naturais os fons Fe

substituem ate 35X os Ions Mn da hureaulita1. A 'hureaulita

ferrosa (até agora nao achada em estado natural) é insensível

a «xideção. Pode-se obter facilmente a partir de vivianita siii

tStica, sob condições hidrotermicas ligeiramente ácidas, entre
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100 a 2009C. A tabela I permite comparar a composição expeci-

aental da aaostra (c) coa at composições das duas 'formulas

qulaica*. Hota-se qua os dasvios percentuais (I-Exp.) a exce-

ção de HkO, são Menores ea relação a formula da hureaulita.

A aaostra considerada foi obtida na síntese denominada S(13).

O seu dif raegograma de raio-X coincide coa o da «ostra (c). Os

aonocristais da síntese S(13) são transparentes e aaiores que

o*s da síntese (C); pores ainda são pequenos e difractam «ai.

Suas dimensões 0.4 x 0.08am3 não são adequadas para determjt

nação e refinement* de estrutura. Um exame cristalogrãficopre

liminar realizado nua dos aonocristais, deu os seguintes va-

lores para os parâmetros de rede:

a - 17.47 & ; b - 9.01 % ; c - 9.34 % e 0 - 969

Considerando que o raio ionico de Mn é maior.que o raio iô-

nico de Fe » estes .valores permitem identificá-la com a hurjs

aulita mineral, referida por P.B. Hoore.

a - 17.594 X ; b - 9.086 X ; c - 9.404 A e 0 - 96.679

0 diagrama poliedrico da hureaulita no plano XY, fig. 1, per-

mite, visualizar um pentâaero formado por três sítios octaé-

dricr cristalogrãficaaente diferentes, ocupados pelos metais

de transição: M(l) , situado no centro do peatamero, e dois

pare* M(2) e M(3) adjacentes. 0 espectro Mossbauer a Tempera-

tura Ambiente fig. 2, como era esperado pelo numero de ocupação dos

Ion» de ferro nos três sítios, apresenta três dubletes coa
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(teat rtlativas prõxiaas aos números de ocupação. Os valores

é»s parâmetros figuras na tabela II. Agradeceaos ao Prof. Hje

lio Sal ia de Aaoria pela «adida de dif ração de raios-X nas

••«•trás de pó; ao Prof. Paulo P. Doaingues pelo progxaaa de

«juste tráfico do E.M.; a FIMEP e ao CKPq pela ajuda finance^

ra.

'p«ul B. Moore and Takaharu Araki* Anerican Mineralogist 58,
(1973) 302.

2I. Hattievich and J. Danon. J. In. Hue. Cham. 39, (1977) 5^9
'Klement, R., M. Meinhold, H. Stang, and C. Stenice. Z. anorg.
állgen. Cbea. 3_77., (1970) 135.
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TA1IKLA I

P2°S

"2°

ExDoriiiuntal

amostra %

50.15
36.95*
12.90

100.00

Ideal cara

(C)Fe^+(PO4)2(H2O)3

52.37
34.48
13.15

100.00

(I-Exo.

+2.22
-2.47
+0.25

Ideal txira

Pe^+(P04H)2(PO4)2(H2O)4

48.99
38,72
12.29

100.00

U-exp)

-1.16
+1.77
-0.61

* c.-ilruliiilo por diferença

TABELA I I

Fed)

Fed)

Fedi)

Fe(III)

I.S.
(mm/s)

1.

1.

1

24 Í

25 t

,23 -

0.

0 .

0 .

01

01

01

2.

1.

1.

Q.S.
(nun/s)

54 t 0.

43 - 0.

22 Í 0.

01

01

01

ÃTtT

2 .

0 .

2.

5

07

74

19

I.S. Relat. a o F e ? a T . A . ; r-»0.27mn/B;

A(T)« Area Total dos dublete».
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DINÂMICA MOLECULAR NOS SAIS (A-NH^.K)

C.S.M. Partiti, A. Piccini e H.R. Rechcnberg

Instituto de Física, Universidade de Sâo Paulo

Medidas do deslocamento Dtippler de 2t ordem e do fator

f aos sais AgFeCl^HjO (A-HH^.K) realizadas desde a temperatura am-

§* fciente até a do R. líquido, anteriormente apresentadas (1), foram re

| analisadas.

. Para um oscilador harmônico unidimensional, no limite
»

k? > nu , temos que o deslocamento Dtfppler de 2f ordem pode ser es-

crito como:

- 6 -1 kT
o 2 Mc
o 2 Mc 24Mclif

e a área espectral normalizada pode ser escrita como:

Assim, por meio de ajustes convenientes, podem-se obter os momentos

<«*"> úo espectro de freqüências Resulcados o'-^idos co^ esses ajus-

tes podem ser vistos na tabela abaixo:

<u.2>

9 4

1

i

.27

.92

X

X

4

HH.
«1

1027.eg-2

lO-^s.g2

, 9 8

1

4

.27

.04

X

X

5

K

1027.eg-2

10-27.eg2

. 1 3

Como <w*Xtó"7> m 9/5 para o modelo de Debye, vê-se que

•st« nio fornece uma descrição adequada.da» vibrações atônicas ne«-
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tee cristais.

Podemos, então, propor um espectro de freqüência g(»)

•.we iaclua a contribuição não só do modelo de Debye, «as também do de

licottiB, uaa vet que não sô as ondas acústicas da rede, mas também

as vibrações intramoleculares contribuirão para as vibrações do Pet

g(t>) - x • <l-

©ode * • us fator de ponderação, w_ • a freqüência intramolecular me

áia e •»_ é a freqüência de Debye.

A partir de nedídas de calor específico (C ) publica-

das para os sais do potássio e aaônio (2) podeaos estimar o valor de

•_.: (a) por extrapolação das curvas de C x T ou (b) a partir de da-

dos Bunéricos para o Ci 'PeCÍ.H.O (3) corrigidos para levar em conta

as massas moleculares dos sais de NH. e de K.

Com os valores de 6-, <U2> e <w~a> calculados podemos

cal'•v!.'1 r 9 e x:
t

K

K

90 (a)

85 (a)

75 (b)

50 (b)

X

0,86

0,85

0,89

0,95

eB(K)

292

293

287

297

Dos resultados da Tabela acima podemos concluir que 0-

í menoa sensível â mudança do cation que 0. como se esperaria para as

vibrações internas do grupo molecular (PeC^HjO] , Esse resultado é

confirmado por dados de espectroscopia: infravermelho (4) e Raman (5).



k';«4iii disso nossa freqüência d* Einstein («200c» ) aatâ nonato das

à««das vibraeionais observadas. Podeaws então concluir q«c nossos da

-#•# •• espectroseopia Hissaanar estão consistentes com resultados já

•*%>tic*dos (calor especifico e espectroscopia vibracional) «traves do

cisn#*tro 4e freqüência simples proposto. (CRPq, FAFESP, PIREP)

tl) C.S.H. Partiti, A. Piccini a H.l. Kacncnberg, Anaia do 111 ENEM,

p 41, (lf§4).

(*) J.B.Mc Elearney and S. Merchant, Inorg. Caea. l^. 1207 (1978).

(*> J.A. Puertolas, R. Mavarro» F. Palácio, J. Bartolosiê, D. Conzales

and R.L. Carlin, Phys. lev. B 26, 395 (1982).

(*) >.M. Adaaa and P.J. Lock, J. Cham. Soe. (A), 2801 (1971).

(') S.K. Sharaa and D.K. Pandya, J. laorg. Rucl. Chem. 36, 1165(1974).



KOSSBADER BO SISTEMA 'S*XMH3(1 .:FASE DILUÍDA EH ESTAHHO

B. Baggie Saitovitch e E. Rodrigues

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

¥. Drago
Universidade Federal de Santa Catarina

B. Micklitz

Daivcrsidade do Ruhr. Bocfaua Republica Federal da Alemanha

A técnica d* preparação de Sistemas Isolados ca Matri^

sai 4* Cás Inerte (SIMGI) foi estendida para matrizes não inertes;

•este caso o metal reage quimicamente com a matrix dando origem a

noras moléculas, que não podem ser produzidas ca condições norsaais de

pressão e temperatura. Particularmente tem sido estudadas, pela es-

pcctroscopía MBssbauer, as matrixes de CH. , H.,NO, HH_, CO. Infeliz-

mentc na naioria dos casos os parâmetros M8ssbauer não são suficien

tes para identificar, inequivocamente, o estado de carga que o me-

tal apresenta nestas' novas moléculas. Restes casos é importante di£

por de canpoi magnéticos para, perturbando o espectro MBssbauer, ob>

ter maiores informações sobre a estrutura eletrônica destas molécu-

las. O equipamento de SIMCI instalado no CBPF é um dos únicos a di£

por desta facilidade, que será explorada neste trabalho.

0 espectro MBssbauer para átomos de estanho isolados em

matrixes de amonia foi publicado por Barret e Pasternak (Chem. Phv»

Lett. 7», 1,174,1981) mostrando um dublete com AEq«2,72aa/s e D.I.-2.48mm/s

relativo â fonte de BaSnO-, cosi linhas de absorção muito alargadas

(*v2.00am/s). Este resultado não foi reproduzido nas dez amostras pre

paradas no CBPF com concentrações variando de 0,4 até 0,3Z de Sn. A

baixo de 0.04Z temos um dubleto Dl, bem definido, com AEq «2.1Smm/s

PI • 2,»7»m/s e largura de 1.0mm/s, enquanto que o aumento de concen

tração leva ao aparecimento de um segundo dubleto D2. Portanto esta

dependência cosi a concentração nos leva a sugerir que devido a bsi-



f*

•a estatística do espectro obtido por Barret o Pasternak não foi pos

sível distinguir a presença dos dois dubletes resultando um ajuste com

«a dublete muito alargado.

Assumimos, portanto, que o dublete Dl está associado â

molécula formada entre Sn e NH- na fase mais diluída, podendo ser do

tipo Sn-NH- enquanto que o dublete D2, presente em amostras relativa

mente «ais concentradas, pode estar associada a dimeros do tipo H_N-

Finalmente preparamos uma amostra com O,1Z de estanho

em amonia, onde somente o dublete Dl esta presente, para determinar

o sinal do gradiente de campo que atua no átomo de estanho, analisan^

eu o seu espectro em presença de campo externo. Os resultados preli-

minares sugerem que o gradiente de campo elétrico é positivo, consi£

tente COD um eixo de simetria ao longo de ligação Sn-N, com um des-

balanço de população dos orbitais px, py e pz em favor desta última

(Q <0 para 1 1 9 S n ) .



• ' tfTBDO POR ESPECTROSCOP1A MtJSSBAUER DA TIMTA FERRO-CALICA

|| DE m MANUSCRITO DATADO DO SÉCULO XVIII

;•'•':• S.I. Araújo e J. Danon

A coaiposiçio da tinta de um aanuscrito datado de 1754

•* ̂ •ít»nc«nte m Biblioteca do Mosteiro Beneditino da cidade do Por-

to» Portugal, foi investigada por espeetrescopia NSssbaoer. Muitas

<*• folhas deste aanuscrito estão alteradas, em virtude da decoapo-

sieSo àm% tintas usadas na escrita do aesno. A tinta preta usada no

ttanuserito é do tipo ferro-gãlica. Os absorventes MSssbauer fora«

preparados de duas maneiras distintas. Inicialmente, juntou-se de

25 a 50 folhas do manuscrito, sendo as medidas realizadas diretamcii

te sobre titai folhas. Em seguida, a partir de fragmentos das par-

tes alteradas destas folhas, foi preparado outro absorvedor, em pó,.

As medidas foram efetuadas ã temperatura ambiente e, para o absorve_

dor em pó, também foram efetuadas medidas a ?7°K c 4,2°K. A temperâ

tora ambiente (29^°K), para o absorvedor constituido pelas folhas,

foi obtido ua espectro composto por 2 dubletes, de intensidades bom

distintas, correspondentes, respectivamente, a Fe e 7c . Para o

absorvedor es pó, a 295°K, foi obtido um espectro composto por 2 du
•. 2*

blvtss, caracterizando, também, a presença de Fe e Fe . Pelos

soltados obtidos a 295°K, não nos foi possível detetar a presença de

oxalato na tinta utilizada no manuscrito, o que parece indicar a e-

nistineia de mecanismos físicos distintos entre o presente resulta»

êp $ aqueles encontrados por J. Danon et ai, em 1980 (Proc. Int. Conf.

Mfstbausr Spcctroscopy, índia, 1981), ainda que, a 4,2°K, apesar da



baixa estatística conseguida» os resultados pareça* indicar alguma

coincidência.



MAGNÉTICAS B ESTRUTURA ELETRÔNICA DE COMPOSTOS

PSEUDO-BINARIOS TIPO FASE DE LAVES: PERSPECTIVAS

Típico» «bordado»

A. A í* Comas
C1PF

Foras discutidos alguns exemplos da intermeta-

lieos de fórmula geral CA. A')CB. B') ?, onde B e B
1 são í-

tomos das serias de transição 3d, 5d a B* pode ser também Al

ou Si. Os átomos A, A* são elementos Ad, 5d ou então terras

rarss. Foi dada ênfase aos seguintes compostos pseudo - bi-

naries: (Zr1.xHfx)Fe2, G d C l r ^ C o ^ . Z r C F e ^ A ^ ) ^ (efeitos

de não estequiometria) a finalmente Y(Fe._ Al ). Foram consĵ

derados os seguintes aspectos:

19) Sistemática da variação do parâmetro de r£

da em função das concentrações Jt e y, as*im como a mudança da

estabilidade das fases cristalinas C14 a Cl5 induzidas pela

presença de impurezas.

29) Modelos teóricos simples para a descrição

da estrutura eletrônica de compostos pseudo-binirioc Foi dis

cutida a aplicação destas modelos ao caso da (Zr, Hf )Fe2;

foi proposta uma interpretação para o comportamento em função

da x do deslocamento isometrico e da interação quadrupolar,

medidos por aspectroscopia MSssbauer no Fe,

3) Discussão qualitativa da formação de momen-

ta» magnéticos d no sistema Cd (Ir|.x
Cox'2 * *u*4*on***° co*

medidas da magnotisação a da rassonancis paramagnetic* eletrS
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nica no Cd.

49) Proposta de um mecanismo para a origem de

interações de troca competitivas em sistemas tais como Y(Fe, Al ).*

Zr(FeAl)-. , etc. 0 papel de impurezas tais como o Al e da

nío estequiomctria foi discutido em termos das teorias de Hub

bard (1979) para o magnetismo itinerante.

59) Uma teoria simples baseada nas idéias de

Brout e Blandin foi apresentada e aplicada à interpretação

qualitativa do diagrama de fase Y(FeAl)2-



ESTUDOS DOS CAMPOS HIPERFINOS MAGNÉTICOS EM LIGAS DE HEUSLER

DO TIPO

S.M.M. Íamos, J.B.M. da Cunha e V.H.Schreiner
Instituto de Física - UFRGS

0 trabalho consiste em analisar o comportamento

ée campo hiperfino no sítio do metal sp numa serie de ligas

de estrutura Heusler do tipo Üth. Nix)2MnSn (x»0.0, 0.2, 0.5,

0.8, 1.0) traçando um paralelo entre a sistemática dos campos

hiperfinos nestas ligas e nas baseadas em Co, Rh, Ni, Cu e Pd.

Procuramos neste trabalho mostrar o quanto contribui o eleraejn

to no sítio x para a sistemática dos campos hiperfinos. Foram

realizadas medidas por espectroscopia Müssbauer no llfSn as

temperaturas de 293 K, 77 K e 293 Kcom aplicação'de um aampo

externo de 6.5 KGauss, perpendicular ao feixe de raios Y com.

o objetivo de determinar o sinal dos campos hiperfinos. Va-

rias são as linhas de estudo que buscam interpretar a sistenú

tica doi campos hipsrfinos induzidos no sítio do metal sp, não

magnético, em matrizes ferromagnéticas• Neste trabalho nossa

discussão se limita àquela que se concentra em modelos para e~

lítron» livres (modelos de Jena-Geldart'**, Caroli-Blandin* e

•lsndin-Canpbell* que expressam o campo hiperfino em termos

da d«naida<*e dos elétrons de condução polarizados. Jha et ai.',

analisando o comportamento dos campos hiperfinos em termos da

dsnsidade dt elétrons de condução nas ligas baseadas em Rh, mostra que

a sistemática dos campos hiperfinos nestas ligas está mais pr£

ximanente relacionada 3 seguida pelas ligas de Co do que a das
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ligas de Ni, Cu e Pd, o que, embora não pr£

vt que os átomos de Rh possuem aumento magnético, certamente

•uporta a sugestão de Campbell et ai. de que podem carregar mo-

•tnto. De nossos resultados, onde nos extremos da série se en-

contram as ligas Rh.MnSn e Ni-MnSn, cujos campos hiperfinos

leguen sistemáticas diferentes, podemos concluir apenas que o

mecanismo principal • que define o comportamento do campo hi?

pcrfino em relação à densidade de elétrons de condução é a va-

riação do parâmetro de rede ao longo da série, e não a dilui-

ção do momento do Rh pela substituição de Ni, como poderia ser

suposto. Os resultados obtidos nada nos permitem acrescentar sobre a

existência ou não de momento magnético nos átomos de Rh.

'P. Jena ft D.J.H. Geldart, Phys. Rev. B 7, 439 (1973).
2P. Jena t D.J.W. Geldart, J. Magn. MagnT Matter. 8, 99 (1978).
'P. Jena ft D.J.W. Geldart, Solid State Commun. JL5,""139 (1974).
kA. Blandin ft I.A. Campbell, Phys. Rev. Lett. 3_1, 51 (1973).
*I.A. Campbell ft A. Blandin, J. Magn. Magn. Matter. I, 1 (1972).
*Jha, S.; Seyoum, H.M.; Julian, G.M.; Dunlap, R.A. ;~Vasquez, A.,
da Cunha, J.B.M. ft Ramos, S.M.M.; Phys. Rev. B (1985).
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BfTDDO DOS CAMPOS HIPERFINOS NO SlTIO sp DAS LIGAS DE HE"SLtR

BO TIPO Rh2NnZ (Z - In, Sn, Sb) POR ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER

S.M.M. Ramos, J.B.M. da Cunha, A. Vasques
Instituto de Física - UFRGS

S. Jha
University of Cincinnati-ÜSA

Neste trabalho analisamos a sistemática dos ca»

pot hiperfinos magnéticos no sítio sp, variando a valenciades

te elemento. As medidas MBssbauer foram realizadas l l sSn as

temperaturas de 293 K, 77K e 293 K com aplicação de um campo

externo perpendicular ao feixe de raios y com o objetivo de

determinar o sinal dos campos hiperfinos. Estes resultados f<>

ra* comparados com os obtidos para os campos hiperfinos nas ligas

RhjMnSc ggSn ^ e Rh2MnPb o»Sn .«, de onde observamos um com

portamento similar entre as duas séries.
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS AMORFAS Sn Mnx

V» Drago
Departamento de Física da Universidade Federal de

Santa Catarina, Florianópolis
SC, Brasil

E. Baggio Saitovitch
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 - Urea
Rio de Janeiro - Brasil

Ligas amorfas de Sn, Mn para 0,09 <jc^ 0,95 sâo

produzidas pela primeira vez, pela condensação simultânea do

•apor dos dois metais sobre um substrato de safira ou quarteo

aantido ã temperaturas próximas do hélio líquido. Para tanto

foi utilizado um criostato para He líquido com bobina super-coii

dutora tendo acoplado um evaporador com forno duplo. Durante a

condensação, a temperatura medida diretamente no filme e sem-

pre inferior a 28 K. 0 controle da composição da liga e feito

durante toda a deposição por cristais de quartzo que atuam co-

mo micro-balança oscilando em 5MHz, com uma estabilidade e da

ordem de ± O.lHz em vários minutos. A composição química é co£

firmada "a posteriori" tanto por fluorescência de raios-X, quan

to por absorção atômica (método da micro-injeção). 0 vãcuo du-

rante a deposição I melhor do que 3 x 10" mbar. Em vãcuo da o£

dem de 1,0 x 10 mbar observa-se a condensação de significati-

va quantidade de gases residuais. As ligas são escudadas "in

situ" por espectroscopia MBssbauer >19Sn (EH) a por resistivjL^

dsde elétrica d.c. (RE), método das quatro pontas. Esta ultima



ticaica í usada para acompanhar a evolução temporal e térmica

bem coso as teaperaturas.de cristalização das amostras.

Cuidados especiais são tomados na focalisação dos feixes do

vapor para garantir a homogeneidade das amostras, trabalhando

te co» os fornos bem abertos o que implica em rendimentos me-

•ores do que IX. A espessura dos filmes» preparados com taxas

de condensação de 1> a 2 A/s, varia de 3.000A* a depender da con

centraçao de estanho. Os metais utilizados são de pureza es-

pectroscópica sendo o estanho enriquecido em 85Z no isótopo

11 *Sn para aumentar a eficiência do EM. A caracterização do

•stado anorfo é feita por diversos parâmetros: a) pelas va-

riações irreversíveis, marcadas e intensas da RE; b) pela e-

voluçao da resistividade e das formas de linhas de EM com o tem

po; c) pelo alargamento das linhas EM em 6 a C vezes o seu valor míoi

» i o téxj estreitamento progressivo por tratamento térmico; d) pelo

fato do desdobramento quadrupolar virtualmente desaparecer na

fase magnética, como conseqüência da distribuição aleatória

entre o gradiente de campo elétrico e a direção do campo mag-

nético local; e) pela cristalização das amostras, processo que

é aconpanhado por EM, RE a difração de raios-X. Para x < 0,30

as amostras cristalizam abaixo da temperatura ambiente com a

formação de 0-Sn e a-Mn. Com o aumento de concentração de Mn e-

las vão se tornando mais estáveis cristalizando-se lentamen-

te a 295 K, podendo levar alguns dias (x * 0,40) ate um ano

(x v 0,75) para ocorrer a cristalização de mais de 50* do ma-

terial. Ma região de x > 0,80 as amostras parecem ser ainda
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•ais estáveis, não se observando a variação tenporal da resi£

tividade. Ha faixa e» torno da x % 0,65 a cristalização pas-

sa por ua coaposto iateraediário cujos parâmetros EM e de rai-

os-X aão coincide» con nenhum, dos interaetálicos conhecidos

na literatura.
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ES TODO MOSSBAUEJt DE LI CAS AMOKFAS gn^Mn^

V. Drago
Departamento de Física, Universidade Federal de Santa Catarii

Florianópolis, Brasil

E. Baggio Saitovitch
Centro Brasi leiro de Pesquisas Fís icas

Ligas amorfas de Sn^^Mn^ para 0,09 ix 5 0,95 sio obti-

das pela princira ves, pela condensação do vapor dos dois elementos

sobre um substrato «antido à temperaturas próximas da do hélio líquî

do (ver noui outra comunicação neste encontro) e estudadas "in situ**

por Espcctroscopia HBssbauer (EM) e por resistividade elétrica na fa£

xa de 10°K a 295°K, em um críostato especialmente construído dispon-

do de aa evaporador com duplo forno e facilidades para aplicar cam-

pos magnéticos intensos.

Na fase paramagnética (acima de 70°K) os espectros da

BN psra x-0,09 apresentam-se como uma linha única um pouco alargada

• que ss torna fina após a cristalisaçio da amostra. Em x-0,16 já a-

parece um dubleto característico de interação quadrupolar, com linhas

assimétricas o qual vai colapsando para uma linha única, com a cris-

talisaeão gradativa da amostra. A assimetria do dubleto não varia com

• orientação do filme em relação â radiação gama, e tampouco con a

temperatura, Ele é ajustado por uma distribuição de desdobramento qua-

drupolares adaitindo-se uma correlação linear entra o desdobramento

quadrwpolar c o deslocamento isomérico.

Em x-0,60 começa a ocorrer uma inversão na assimetria

d» dubleto, que s* torna nítida as %»0,70, a qual áêy estar associa,

ds a mudança» significativas a nível do ordenamento dos primeiro* vi

ginhes do átomo MBssbauer.
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Ha fate magnética oa capcctroa Mtlsabauer aioatr im inici^

almeate, para x-0,09 uma linha única alargada em apenas 10Z. fa x«0%16

surge uma linha típica d« distribuição de campoa hiperfinos co» lar-

gara de linha quatro vetes o valor da largura mínima experimental. Con

tinaando ausentar a concentração de Hn atinge-se o limite de percoW

çio «• x-0,25 acima do qual oa espectros de EM ae apresentas na for-

ma de ua dubleto magnético simétrico, no qual cada linha corresponde

a «m tripleto não resolvido» cuja separação vai aumentando cos o au-

m*ato da concentração de Mn. Acima de x-0,80 o dubleto magnético ae

torna levemente assimétrico indicando a presença de resquícios de in

teraçio quadrupolar sendo que a resiatividade não apresenta mais e-

fcitos teaporaia, o que nos leva a suspeitar da presença de alguma

cristalinidade apesar da difraçío de raios-X mostrar que a fase con-

tinua «morfa.

Os espectros de EM são ajustados pelo método do Window

obt«ndo-ie a diatribuicão de campos hiperfinos transferidos para o á_

tomo de Sn, uma vez que este não tem momento magnético.

As medidas em função crescente da temperatura mostram que a dis

tribuição de campos hiperfinos vai se deslocando gradativamente para

valorei mais baixos de campo, processo que ocorre em largo intervalo

da temperatura sem a separação de uma fase paramagnética, indicando

que descongelamento dos spins deve se dar gradativamente. Determina-

se a "temperatura de ordem MBssbauer" pelo método da "varredura tér-

mica e« velocidade constante"» As curvas de campo médio contra temp£

ratura aottram-sc muito "achatadas" como conseqüência da distribui-

ção da interação da troca introduzida pela desordem.

Pela aplicação da campos magnéticos externos abaixo do

limite de percolação a distribuição da campos hiperfinoa soma-se par

eialmante ao campo externo. Após o limite de percolação não se obtém



rtep+ete *o caapo estarão, saado qua a faaa peraaaace coapletaaeate

at* caapos da 41K0e. Coasidaraado coajuataaeate o saa coapo£

tcraico, atribui-se a esta faaa "dura" «a ordaaaaeato aparo

aagaâtico. Propõe-se o seguiate regiaa da ordaaaaaato aagaêtico aa

faacao d* conceatracão Ma: vidro de spin , "cluster glass", span»

aagaátíeo.

(') Beager U. aad Kora 0.» J. Magn. Mag. Mat. 45 (1984), 182.



IRTIRAÇOES HIPERFINAS E TRANSIÇÕES MAGNÉTICAS EM

H.t. Rechenberg, A. Paduan Filho e P.P. MisselI

Instituto de Física, Universidade de São Paulo

Ligas ternárias terra rara-ferro-boro despertaram graii

•t interesse recentemente, quando forap demonstradas as notáveis ca-
1

reeterístifcas de Nd-Fc. .B para a confecção de imãs permanentes . Ao

lstfo da fase principal R-Fe-.B, muitas vetes forma-se uma outra fa-

se, não magnética â temperatura ambiente, responsável por um dubleto

ctntral nos espectros MBssbauer . Esta fase foi identificada co-
% s

mo t. cFe^B^ ou R5Fei8Bl8 ' e C e a *^llctr^a tetragonal. Para R-Nd,
* s

foi observada una transição ferromagnetics a T >13K ou 14K

Amostras de composição nominal R«- -Fe,, c'&2*

1-Y, La, Ce, Pr, Md, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er e Lu, foram fundidas num

forno de arco e homogeneizadas cm vácuo a 900°C. Todas as amostras a

presentaraa um dubleto quadrupolar ã temperatura ambiente, notando-

se também a presença da fase magnética R_Fe.,B em pequena quantidade.

0 desdobramento quadrupolar (A) e o deslocamento isométrico em rela-

ção ao a-Fe(i) estão na Tabela 1.

Medidas de suscetibilidade AC em função da temperatura

(X(T)> apresentam algum tipo de anomalia para a maioria das amostras.

Mo caso R-Hd, observa-se um pico ou joelho em x(T) a T»1AK, confir-

•ando resultados da literatura , porem, uma segunda anomalia o»

corra a T-7K (Fig. 1), sugerindo uma segunda transição cuja natureza

ainda não é clara. Embora a forma da curva x(T) lembra uma transição

d« fsrronagntto para vidro da spin , o tipo da dependência do cam-

pe «sgnétíco ou da freqüência da «adida não I o habitual para essa ti-
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d« tittcaa. Estaaos detalhando as «adidas de X para outros coapo>s

4* seria, * •• brava iaiciareaos aedidas MOssbauer ca função da

t»«f.*ratura. (FàPESF, FIIIEP, CMP*).

H. Segava, S. Fujiamra, K. Togava, A. Taaaaoco a T. Matsuura, J.

Appl. Thy*. 55, 2083 (19U).

{f> t. Kaaal'a T. Ander««on, Phys. !«•. B 32̂ , 1756 (1985).

(•) V. Rosenberg, P. Depp* e H. Stadelaaier, Proc. Int. Conf. Appl.

H8»cb«ucr Effect, a ser publicado.

(*) A. Baxinge, H.F, Braun, J. Muller a K. Tvon, Solid St. Coaamin. 53,

131 (1985).

(*) D. Civord, J.M. Moreau a P. Tenaud, Solid St. Coamun. 5_5, 303

(1M5).

(*) 8,«. Shapiro, CR. Fincher Jr., A.C. Paluabo a R.D. Parks, J. Appl.

Pbys. 52.» 1 7 2 9 (1981); J.tf. Lynn, R.tf. Erwin, J.J. Rhyne a B.S.

Cban, ibid. 52, 1738 (1981).

fIGPRA 1 Suseeptibilidade

ém Xd-Fs-B. Caapo da aadida:

3,06 (linha chtia),0,3C (H

nha tracajada).



TABELA 1 Desdobramento quadrupolar (A) e desloca-

mento i»o»éríco (6) , «« an/s .

R

A

6

R

6

Y

0.555(5)

0.030(5)

Gd

0.546(5)

0.031(5)

La

0.617(5)

0.035(5)

Tb

0.538(5)

0.025(5)

Ce

0.517(5)

0.012(5)

Dy

0.535(5)

0.029(5)

Pr

0.567(5)

0.031(5)

Ho

0.553(5)

0.033(5)

Hd

0.565(5)

0.028(5)

Er

0.576(5)

0.030(5)

Sn

0.564(5)

0.021(5)

Lu

0.60(1)

0.02(1)
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STUDY OF THE MAGNETIC PROPERTIES OF THE LAVES PHASE TiFe2*

E. Calvão da Silva, R.A. Mantur and F.C. Sá Barreto

Dtpartaaento de Física, Universidade Federal de Minas Gerais

30.161, Belo Horizonte - Brasil

In the present investigation we have applied the M8ss-

fcauer effect to study the temperature variation of the internal mag-

netic field at the iron nucleous in the Laves phase TiFe2> Fro» the

combined electric quadrupole and magnetic dipole interaction we have

•bovn that the easy direction of magnetization lies along the c di-

rection and th« principal axis of the electric field gradient is a-

ligncd in a direction which makes an angle of 70°32* with the magne-

tic axis for the 6h-sites and zero for the 2a-sites. Also the molecu

lar field theory was applied to analyse the temperature variation of

the hyperfine field showing a good agreement with the experimental

data but to predict a too larger magnetic moment for iron.



EFEITO MDSSBAUER DE 1>7Au, 1 $ íIr, M R u EM VHx E
 I 2 5Te EM PdHx

L. tannarella
Departamento de Física da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro - Brasil

M. Zelger e F;E. Wagner
Physik Department ElS-Techiiische UniversitBt

Mttnchen-8046 Garching - MUNIQUE

Espectros MBssbauer de impurezas 1(1 • l t 7Au,

'''ir, **Ru) em VHX foram obtidos, a 4r2K, em experiências tan

to de fonte como de absorvedor, para 0 <_ x <_ 0.83. Para I -

>>7Au, verifica-se, com a hidrogenação, uma variação do deslo-

camento isomérico(IS) compatível com um decréscimo da densida-

de eletrônica no núcleo da impureza. No caso de I • l f SIr, a

hidrogenaçâo acarreta o aparecimento de uma interação quadrup£

lar, o IS permanecendo praticamente invariável. 0« espectros

para I • **Ru exibem dois picos mal resolvidos: um» correspon-

dente a um maior IS, ocorre a menores concentrações de hidrogjs

nio (c<0.50) e o outro, compatível com um menor IS, a concen-

trações mais altas. Esses dois valores de IS são atribuídos 5 tran

sição dos ãtomos de H de sítios octaedricos para sítios tetrajé

dricot, que ocorre com o aumento da concentração de hidrogênio.

Além de VH , estudamos o sistema PdH , através do efeito MBs-

bauer de impurezas de l 2 íTe. Resultados preliminares mossram

uaa variação do 18 oposta i observada com impurezas de metais

de transição, isto e, ocorre um acréscimo de densidade s no

núcleo da impureza como resultado da hidrogenaçâo. Este efeibo



£ devido ao papel dos elítrons 5p na blindage* aos ele'trons

s, en contraste coa o correspondente papel dos ele'trons d

•• caso de iapurezas de eleaentos de transição.
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ESTUDO POR ESPECTROSCOPIA MÜSSBAUER DA GERRITA NATURAL

(Mn,Fe)3O4 - JACOBSITA

H.A. Maia e F. Araújo
Instituto de Física

Universidade Federal do Ceará

R.B. Frankel

J. Danon

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

A espectroscopia MBssbauer fou utilizada como

técnica básica para o estudo da ferrita natural (Mn,Fe)_0.,

conhecida por jacobsita As medidas foram feitas em t empe ria

tura ambiente e em temperaturas de 240, 180, 125e4,2K. Em 4,2K foi-

feita uma medida com um campo externo de 60K0e, aplicado na

direção da radiação incidente. Os resultados experimentais

mostram a presença de dois campos hiperfinos diferentes, as-

sociados aos núcleos de ferro e as medidas com campo externo

indicam,que estes campos hiperfinos tem o mesmo sinal. Esses

resultados são comparados com os dados obtidos por outros pes_

quisadores a partir de ferritas sintéticas. Um modelo de dis-

tribuição de cations S então proposto, tendo como base a exijs

tência de vacâncias. 0 modelo mostra que a ferrita natural em

estudo e rica em mangnnês» quando oomparada com a ferrita este

quiométrica



ESTUDO SISTEMÁTICO DA SUBSTITUCIONALIDADE DE 119Sn IMPLANTADO

EM SUBSTRATO DE SILÍCIO

E.M. Scherer e I.J.R. Baumvol

A Espectroscopia MBssbauer é muito apropriada p£

ra te estudar a vizinhança de impurezas introduzidas por Implant

tação iônica em substratos diversos. Esta medida pode ser feita

logo após a implantação ou depois da amostra ser submetida a

tratamento térmico. Nosso objetivo é caracterizar um tratamento

térmico adequado para que a maior dose de I19Sn entre substitu-

cionalmente na rede cristalina do Si. Numa primeira etapa foram

inplantadas amostras com diversas doses e feito tratamento tejr

mico idêntico visando estabelecer uma relação da substituciona-

lidade com a dose total implantada. Com base nestes resultados,

novas amostras fotam preparadas, agora com tratamento térmico

diferenciado para se-determinar o que mais favoreceria a subs-

títucionalidade. Para se determinaros sítios de Sn em Si utili-

zamos CEMS, visto que a região de interesse ê da orderm de 2000 A.

Estas amostras foram também analisadas por Channeling (Retrocsp£

lhamento Rutherford Canalizado). Destes espectros obtemos infojr

nações complementares sobre a localização das impurezas na rede.
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