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“All my life  

I’ve been fighting a war 

I can’t talk to you or your friends 

It’s not only you 

My heart jumps around when I’m alluded to 

This will not do... 

 

Cause I was raised up to be admired, to be noticed 

But when you’re withdrawn It’s the closest thing 

To assault when all eyes are on you 

This will not do... 

 

I’m faking glory, lick my lips, toss my hair 

And turn the smile on and the story’s brand new 

And I can take it from here, I’ll find my own bravado! 

 

It’s a switch flicked, it’s a pill tipped back, It’s a moon eclipsed 

And I can tell you that when the lights come on 

I’ll be ready for this, It’s in your bloodstream 

A collision of atoms that happens before your eyes... 

It’s a marathon run or a mountain you scaled without thinking of size 

I was frightened of, every little thing that I thought was out to get me down, 

To trip me up and laugh at me, 

 But I learned not to hold the quiet of the room, with no one around to find me out 

I want the applause, the approval and the things that make me go” 

Bravado.-Perfomed by Lorde 
 Writers: Ella Yelich-O’Connor and Joel Little  

 Universal Music NZ Ltd. (2013) 
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RESUMO 

Nanocompósitos de nanopartículas magnéticas dispersas numa matriz 

polimérica tem se destacado como uma nova classe de materiais que podem ser 

aplicados em diversos segmentos tecnológicos, como nas indústrias de 

telecomunicações, indústria aeroespacial e, recentemente, na indústria biomédica. 

Contudo, a confecção de nanocompósitos com distribuição uniforme das 

nanopartículas na matriz polimérica tem sido um desafio, em virtude da 

incompatibilidade química entre estes materiais.  Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a homogeneidade da dispersão de nanopartículas de ferrita de 

cobalto (CoFe2O4) em uma matriz epoxídica, variando-se o método de incorporação 

das nanopartícula na matriz polimérica (adicionando-se um pó ou uma dispersão 

coloidal de nanopartículas). As propriedades dos materiais preparados foram avaliadas 

pelas técnicas de caracterização química (FTIR, AA, UV-Vis), estrutural (XRD), 

térmica (TG, DSC), morfológica (DLS, SEM, TEM) e magnética (VSM). Verificou-

se forte correlação entre o método de incorporação das nanopartículas de ferrita de 

cobalto, a uniformidade da dispersão destas na matriz polimérica e as propriedades 

térmicas e magnéticas apresentadas pelos nanocompósitos. 
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ABSTRACT 

Nanocomposites based on magnetic nanoparticles dispersed in a polymer 

matrix has emerged as a new class of materials that might be applied in various 

technology segments, such as telecommunication, aerospace and recently biomedical 

industry. However, obtaining nanocomposites with uniform distribution of 

nanoparticles in the polymeric matrix has been a challenge due to the chemical 

incompatibility between these materials. In this context, the objective of this study was 

to evaluate the homogeneity of the dispersion of cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles 

in an epoxy resin matrix by varying the method of incorporating them into the 

polymeric matrix (by adding a powder or a colloidal dispersion of nanoparticles). The 

prepared materials were evaluated by chemical (FTIR, AA, UV-Vis), structural 

(XRD), thermal (TG, DSC), morphological (DLS, SEM, TEM) and magnetic (VSM) 

characterization techniques.  A strong correlation between the method of incorporation 

of the cobalt ferrite nanoparticles, the uniformity of their dispersion into the polymeric 

matrix and the thermal and magnetic properties of the nanocomposites was verified. 
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Nanocompósitos são sistemas constituídos por uma mistura de duas ou mais 

fases, nos quais um dos componentes possui tamanho menor que 100 nanômetros (nm) 

em pelo menos uma direção (JUNG et al., 2012). Quando uma das fases nanométricas 

é um material magnético têm-se os nanocompósitos magnéticos, os quais podem 

apresentar algumas propriedades magnéticas interessantes como, por exemplo, o 

superparamagnetismo. Se a outra fase do compósito for constituída por um material 

de baixa densidade, por exemplo, um polímero orgânico, tem-se compósitos de baixa 

densidade, cujo processamento na forma de pós, filmes ou monolitos são alternativas 

promissoras para substituição dos materiais magnéticos tradicionais em diversos 

dispositivos eletrônicos, tais como sensores, interruptores, bobinas, geradores, etc. 

(OLSSON et al., 2011). 

Os nanocompósitos magnéticos de baixa densidade podem ser obtidos através 

da incorporação de nanopartículas magnéticas em uma matriz polimérica. A resina 

epoxídica é uma matriz polimérica que tem sido, nas últimas décadas, amplamente 

utilizada em dispositivos elétricos e eletroeletrônicos como isoladores, encapsuladores 

e adesivos, devido à sua alta rigidez dielétrica e mecânica, boa aderência e excelente 

resistência química (PASCAULT; WILLIAMS, 2010). Recentemente, pesquisadores 

da Murata Manufacturing Corporation, uma das líderes mundiais na produção de 

capacitores e componentes eletrônicos para telefonia móvel, depositaram um processo 

de patente da produção de um dispositivo constituído de grãos de magnetita (Fe3O4) 

micrométrica dispersa em resina epoxídica, para aplicação em núcleos de bobinas, a 

serem utilizadas em filtros de ruídos eletrônicos (MARUSAWA; HAGIYA, 2013). 

Uma resina epoxídica ou poliepóxido é um plástico termofixo, sendo o 

Diglicidil Éter de Bisfenol-A (DGEBA) o precursor mais comumente utilizado, o qual 

é obtido a partir da reação de adição da epicloridrina ao bisfenol-A 

 A epicloridrina possui um grupo epóxi ou oxirano (-COR), o qual é reativo 

frente a uma diversidade de grupos funcionais, como hidroxilas (-OH), carboxilas
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(-COOH) e amino (-NH2). Em virtude disso, utilizam-se frequentemente agentes de 

cura, ou endurecedores, que promovem a reticulação das cadeias de resina epoxídica. 

Os endurecedores se adicionam ao grupo oxirano terminal promovendo a abertura do 

anel e formando ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas (ODIAN, 2004).  

O material magnético selecionado neste trabalho para obtenção de 

nanocompósitos magnéticos foi a ferrita de cobalto (CoxFe3-xO4, x ≈ 1), a qual, em 

escala nanométrica, apresenta algumas propriedades que diferem daquelas observadas 

em outras ferritas, como a de níquel (NiFe2O4) ou dos óxidos de ferro, como a 

magnetita (Fe3O4) e a maghemita (Fe2O3). Dentre as propriedades, podemos destacar 

a alta coercividade (HC), a elevada estabilidade química e mecânica, bem como a 

anisotropia magnetocristalina variável (CHINNASAMY et al., 2002; ZHANG et al., 

2010). Contudo, as propriedades mencionadas são dependentes de características 

estruturais, químicas e morfológicas das nanopartículas de ferrita de cobalto, as quais 

estão atreladas às condições experimentais e à metodologia sintética empregadas na 

sua obtenção.  

A obtenção de compósitos de nanopartículas de ferrita/resina epoxídica com 

distribuição homogênea da fase magnética é dificultada devido à baixa 

compatibilidade química entre a ferrita e a matriz epoxídica, bem como devido à 

interação dipolar magnética e intereção de Van der Walls entre as nanopartículas. 

Esses fatores resultam na formação de agregados de nanopartículas e heterogeneidade 

na distribuição da ferrita na matriz polimérica, o que interfere nas propriedades 

magnéticas e mecânicas dos compósitos (GUO et al., 2008). A funcionalização da 

superfície das nanopartículas com moléculas que contenham grupos funcionais 

adequados para promoção e maximização das interações com a matriz tem sido uma 

estratégia de grande êxito na prevenção da formação de agregados.  

LAKOURAJ e colaboradores (2014) propuseram a funcionalização de 

nanopartículas de magnetita com poliamino-xantonas para sua dispersão em DGEBA 

e constataram que a funcionalização, além de promover uma melhor adesão do 

material magnético à matriz epoxídica, aumenta a estabilidade térmica do compósito 

e a atividade anticorrosiva. Da mesma maneira, GUO e colaboradores (2014) 

propuseram a funcionalização da magnetita com polipirrol, um polímero constituído 

de aminas aromáticas, que atua como agente de acoplamento aos grupos oxiranos da 
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resina epoxídica, favorecendo sua reticulação e resultando numa significativa melhoria 

das propriedades mecânicas do compósito. 

Outra estratégia para obtenção de uma mistura de maior homogeneidade é a 

funcionalização tanto da superfície das nanopartículas, quanto das cadeias do DGEBA. 

Nesse sentido, PUIG  e colaboradores (2012) prepararam compósitos com 

nanopartículas de magnetita funcionalizadas com ácido oleico e dispersas em uma 

resina epoxídica também modificada com grupos carboxilatos. Esses compósitos 

apresentaram alta homogeneidade na dispersão do material magnético, com a 

existência de agregados constituídos apenas por algumas partículas e apresentaram 

características adequadas para confecção de dispositivos com memória de forma 

(shape memory), os quais têm, por exemplo, potenciais aplicações na área biomédica 

para fabricação de próteses ortopédicas e músculos artificiais. 

 Uma outra alternativa viável, a fim de se evitar a aglomeração do material 

magnético e favorecer a dispersão da ferrita na matriz epoxídica, seria a utilização de 

dispersões coloidais de nanopartículas magnéticas em um líquido carreador 

(ferrofluidos), que para este caso, obrigatoriamente, teria que ser um solvente orgânico 

compatível com a resina epoxídica a base de DGEBA.  

Uma  vez que essa estratégia ainda não foi reportada na literatura para produção 

deste tipo de compósitos, este trabalho propõe-se a avaliar alguns aspectos 

relacionados à preparação destes materiais, tais como, estabilidade coloidal das 

nanopartículas de ferrita de cobalto em solventes orgânicos, compatibilidade entre o 

solvente empregado na obtenção da dispersão coloidal e a resina epoxídica, grau de 

reticulação da resina epoxídica na presença da dispersão coloidal de nanopartículas,  

determinação da fração máxima de material magnético a ser incorporado na matriz 

polimérica, possibilidade de controle da homogeneidade de dispersão das 

nanopartículas na resina epoxídica e seu impacto nas propriedades magnéticas e 

térmicas dos compósitos, comparando com o método tradicional de incorporação dos 

pós de nanopartículas. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é a obtenção e caracterização de 

nanocompósitos CoFe2O4/Resina epoxídica contendo diferentes frações mássicas da 

fase magnética a partir da incorporação do pó de ferrita de cobalto ou de uma dispersão 

coloidal desta ferrita na matriz polimérica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Síntese e caracterização química e estrutural de nanopartículas (NPs) 

de ferrita de cobalto com diâmetro próximo a 10 nm; 

ii. Otimização de metodologia para funcionalização das nanopartículas de 

CoFe2O4 com ácido oleico (AO); 

iii. Obtenção de dispersões de nanopartículas de CoFe2O4 recobertas com 

ácido oleico em solventes orgânicos (tolueno e ciclo-hexano) e estudo 

de sua estabilidade coloidal; 

iv. Incorporação das dispersões orgânicas de NPs na resina epoxídica para 

confecção de compósitos CoFe2O4/Resina Epoxídica; 

v. Incorporação de pós das NPs para confecção de compósitos 

CoFe2O4/Resina Epoxídica; 

vi. Caracterização química, térmica, estrutural, morfológica e magnética 

dos compósitos CoFe2O4/Resina Epoxídica. 
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2.1  Ferritas. 

2.1.1 Estrutura cristalina. 

As ferritas compreendem uma classe de óxidos de ferro mistos nas quais 

podem estar presentes em sua estrutura cristalina, juntamente com os íons Fe3+, uma 

diversidade de cátions divalentes, como por exemplo: Fe2+ (Fe3O4 – magnetita); Ni2+ 

(NiFe2O4 – ferrita de níquel); Ba2+ (BaFe12O19 – ferrita de bário); Cd2+ (CdFe2O4 – 

ferrita de cádmio); Mg2+ (MgFe2O4 – ferrita de magnésio); Co2+ (CoFe2O4 – ferrita de 

cobalto); Cu2+ (CuFe2O4 – ferrita de cobre); Zn2+ (ZnFe2O4 – ferrita de zinco). 

As ferritas podem apresentar-se em diferentes tipos de ordenamento 

cristalino, tais como, cúbico, ortorrômbico ou hexagonal, de acordo com o 

empacotamento dos átomos de oxigênio (COSTA E SILVA, 2011). As ferritas de 

estrutura hexagonal (BaFe12O19 e SrFe12O19), também conhecidas como 

magnetoplumbitas, em virtude de suas notáveis propriedades magnéticas, ópticas e 

elétricas, são largamente aplicadas como materiais cerâmicos avançados para 

utilização em magnetos permanentes, dispositivos de armazenamento de dados, além 

de dispositivos eletrônicos que operam em faixas de frequência na região dos giga-

hertz (GHz) (PULLAR, 2012). Nas ferritas de estutura ortorrômbica ou ortoferritas 

(GdFeO3, SmFeO3), o cátion divalente  geralmente consiste em um íon terra-rara e são 

amplamente utilizadas em células combustíveis e catálise. (ZHOU et al., 2014) 

Dentre a classe das ferritas cúbicas, destacam-se as ferritas de metais do bloco 

d, que apresentam estrutura do tipo espinélio (CuFe2O4 e ZnFe2O4) e espinélio inverso 

(Fe3O4 e CoFe2O4), e as ferritas de elementos do bloco f, que apresentam estrutura do 

tipo garnet (Y3Fe5O12) (HAJALILOU; MAZLAN, 2016). 
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Ao longo dos últimos sessenta anos, as ferritas de estrutura do tipo espinélio 

têm despertado grande interesse de diversos setores científicos e tecnológicos devido 

a sua facilidade de obtenção, elevada estabilidade química e variabilidade de 

propriedades magnéticas e ópticas de acordo a dimensão do material, bulk ou 

nanométrica.  

De acordo com a ocupação dos cátions nos sítios cristalinos, tetraédricos (Td) 

ou octaédricos (Oh), a estrutura do tipo espinélio pode ser descrita pela fórmula 

ATdB2
OhO4 em que os íons divalentes (A2+) ocupam sítios tetraédricos e os íons 

trivalentes (B3+) ocupam sítios octaédricos. A estrutura do tipo espinélio inverso, por 

sua vez, pode ser representada através da fórmula BTd(BOhAOh)O4 em que metade dos 

íons trivalentes (B3+) ocupam sítios octaédricos e a outra metade ocupa sítios 

tetraédricos; os átomos divalentes ocupam sítios octaédricos.  

Na Figura 1 é apresentada a célula unitária de uma estrutura do tipo espinélio 

inverso: as esferas brancas representam os átomos de oxigênio; os sítios octaédricos e 

tetraédricos são representados pelas cores alaranjado e azul, respectivamente 

(ANDERSEN; CHRISTENSEN, 2015). Cada célula unitária apresenta 32 íons de 

oxigênio que se organizam em um empacotamento cúbico de face centrada, e existem 

oito sítios tetraédricos e 16 sítios octaédricos ocupados. Os sítios Td e Oh compartilham 

seus vértices e, em situações ideais (ausência de defeitos), encontram-se equidistantes 

entre si e dos átomos de oxigênio. Os sítios Oh, por sua vez, compartilham entre si as 

suas arestas. 
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Figura 1- Representação dos sítios tetraédricos e octaédricos da célula unitária da 

estrutura do tipo espinélio inverso. 

 

Fonte: Reproduzida de ANDERSEN & CHRISTENSEN (2015) com permissão da Royal 

Society of Chemistry. © 2015. 

 

2.1.2 Propriedades magnéticas. 

Para facilitar a compreensão do leitor serão introduzidos aspectos gerais sobre 

as diferentes propriedades magnéticas apresentadas por materiais e, posteriormente, 

serão discutidas as propriedades magnéticas de ferritas com estrutura do tipo espinélio 

inverso. 

 Basicamente, os materiais apresentam dois tipos de comportamento 

magnético, que estão associados ao ordenamento dos spins eletrônicos dos átomos ao 

longo de suas estruturas: diamagnetismo e paramagnetismo.  

Os materiais diamagnéticos consistem na classe de materiais em que o seu 

momento magnético intríseco é igual a zero. Neste caso, na ausência de um campo 

magnético os spins dos átomos que constituem o material possuem orientação 
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randômica e não interagem entre si (Figura 2.a). Ao serem submetidos a um campo 

magnético externo, os spins se alinham em direção oposta ao sentido do campo 

magnético aplicado, induzindo um momento de dipolo magnético de baixo módulo no 

material.  

Nos materiais paramagnéticos, por sua vez, a orientação dos spins na ausência 

de um campo magnético externo  também se apresenta de maneira randômica (Figura 

2.b), entretanto, quando se encontram na presença de um campo magnético externo, 

todos os spins eletrônicos que se encontram desemparelhados, tendem a se alinhar na 

direção do campo magnético aplicado, resultando em um momento de dipolo 

magnético de módulo elevado (SEARS; ZEMANSKY; YOUNG, 2008).  

 

Figura 2 - Representação esquemática dos alinhamentos dos spins eletrônicos de um 

material diamagnético (a) e paramagnético (b), na ausência e na presença de um 

campo magnético externo. 

 

Fonte: Reproduzida de CALLISTER JR (2007) com permissão de John Wiley&Sons, Inc. © 

2007. 

 

De acordo com o tipo de interação (acoplamento) resultante entre os spins 

eletrônicos, os materiais paramagnéticos podem ser classificados em: i) materiais 

ferromagnéticos; ii) materiais ferrimagnéticos; iii) materiais anti-ferromagnéticos; iv) 
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materiais do tipo ‘vidro de spin’ (spin glass) e v) materiais helimagnéticos. Esses tipos 

de acoplamentos estão altamente relacionados com a estrutura cristalina do material.  

Os materiais ferromagnéticos (Figura 3.b) apresentam uma magnetização 

permanente, até mesmo na ausência de um campo externo, pois o acoplamento entre 

os spins de elétrons desemparelhados é de mesmo módulo e sentido, resultando em 

uma magnetização não nula. Do mesmo modo, os materiais ferrimagnéticos (Figura 

3.d) apresentam uma magnetização intrínseca sem presença de campo magnético 

externo, contudo, coexistem duas orientações de momentos magnéticos dos spins 

eletrônicos: uma interação de módulo maior em um determinado sentido e outra no 

sentido oposto com menor módulo. 

Os materiais antiferromagnéticos (Figura 3.c) possuem acoplamento de 

mesma magnitude em sentidos antiparalelos, levando a uma magnetização nula no 

material na ausência de campo magnético. Ao serem submetidos à presença de um 

campo magnético, uma quantidade de spins se alinha na direção do campo e uma outra 

quantidade idêntica de spins se alinha na direção oposta ao campo aplicado, fazendo 

que a magnetização do material permaneça nula. 

O comportamento do tipo vidro de spin (spin glass) é observado em certos 

materiais nos quais o ordenamento antiferromagnético não se propaga ao longo de todo 

material e, em vez disso, existem certas regiões nas quais o ordenamento dos pares de 

spins leva a um acoplamento ferromagnético, destacado pelos círculos vermelhos na 

Figura 3.e. Finalmente, o comportamento helimagnético (Figura 3.f) é observado 

quando o acoplamento entre os pares de spins eletrônicos não se dá estritamente de 

modo paralelo ou antiparalelo, mas apresenta uma rotação gradual entre os spins 

adjacentes resultando em um acoplamento do tipo helicoidal (WEST, 2014).  
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A temperatura é um fator que possui grande influência nas propriedades 

magnéticas de um material, uma vez que a própria vibração atômica causada pela 

energia térmica pode alterar a magnitude e o tipo de acoplamento entre os spins. Os 

materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos só apresentam alguma magnetização 

quando estiverem submetidos a temperaturas inferiores a uma temperatura crítica, a 

Temperatura de Curie (Tc); acima dessa temperatura, os spins assumem configuração 

randômica suprimindo a magnetização intrínseca no material. Para os materiais com 

comportamento do tipo antiferromagnético e helimagnéticos, essa temperatura crítica 

é denominada por Temperatura de Néel (TN). Nas temperaturas Tc e TN os spins 

eletrônicos passam de um estado ordenado para um estado desordenado. (WEST, 

2014) 

Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos que se encontram na 

dimensão macroscópica (bulk) e em temperaturas menores que a Tc apresentam regiões 

nas quais o alinhamento dos spins é o mesmo. Essas regiões são conhecidas por 

domínios magnéticos (CALLISTER JR, 2007). No material como um todo, esses 

domínios podem se orientar de maneira aleatória de forma que o vetor da magnetização 

de um domínio se anule com o vetor magnetização dos domínios vizinhos. A formação 

desses multidomínios magnéticos ocorre “com o intuito de minimizar a energia 

magnetoestática, que é a energia que surge devido à formação de um campo magnético 

Figura 3 -Representação esquemática do acoplamento entre os  spins eletrônicos nos 

diferentes tipos de comportamentos magnéticos : a) paramagnético; b) 

ferromagnético; c)  antiferromagnético; d) ferrimagnético; e) vidro de spins; f) 

helimagnético. 

Fonte: Reproduzida de WEST (2014) com permissão de John Wiley&Sons, Inc. © 2014. 
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exterior” (O’HANDLEY, 2000). Porém, ao serem submetidos à presença de um campo 

magnético externo, os spins tendem a se alinhar no mesmo sentido do campo do 

aplicado, conforme representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Representação do aumento da magnetização (M) do material em função 

do alinhamento dos momentos magnéticos dos domínios, na presença  de campo 

magnético externo. 

 

Fonte: Reproduzida de  SOARES (2007) com permissão expressa do autor. GNU Free 

License. 

 

A medida experimental da variação da magnetização de um material ferro ou 

ferrimagnético em função do campo magnético aplicado é chamada de histerese 

magnética, curva de histerese ou simplesmente histerese. Na Figura 5 é apresentada 

uma curva de histerese típica de um material ferromagnético. No estado inicial, em 

que não há campo magnético aplicado (H = 0), o material se encontra desmagnetizado 

em virtude de os momentos magnéticos de cada domínio possuírem orientação 

aleatória. A medida que o módulo do campo aumenta (H > 0), os momentos de cada 

domínio tendem a orientar-se no mesmo sentido do campo aplicado; no instante em 

que os momentos magnéticos de todos os domínios se alinham na mesma direção, a 

magnetização no material se torna máxima e, neste ponto, tem-se a magnetização de 

saturação (MS), cujo valor é característico do tipo de material. Após atingido o ponto 

de saturação, se o módulo do campo magnético for reduzido os momentos magnéticos 

dos domínios tendem a desalinharem-se gradativamente, devido à influência da 

vibração térmica, de forma a reduzir a energia magnetostática. Quando o valor do 

módulo do campo magnético aplicado se torna nulo novamente, ao retirar-se 

totalmente o campo magnético externo, uma fração dos momentos magnéticos 
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permanecem ainda alinhados e o material apresenta ainda alguma magnetização, de 

magnitude inferior a MS denominada magnetização remanente ou magnetização 

remanescente (MR). A partir desse ponto, aplica-se um campo magnético em direção 

oposta ao aplicado inicialmente e os spins anteriormente alinhados orientam-se em  

uma nova direção. No valor de campo magnético em que a magnetização do material 

se torna novamente nula atribui-se o nome de campo coercivo ou coercividade (-HC); 

em outras palavras, a coercividade expressa a resistência a desmagnetização que um 

material apresenta. Posteriormente, os momentos tendem a se alinhar totalmente na 

direção oposta até que se atinja a magnetização de saturação no sentido oposto (-MS). 

Finalmente, a intensidade do campo é diminuída novamente até que se atinja a 

remanência do sentido oposto (-MR) e, após este ponto, aplica-se um campo magnético 

no sentido inicial da medida até a total desmagnetização do material (HC), encerrando, 

assim, o ciclo de histerese. A curva de histerese pode ser expressa através de grandezas 

físicas dos sistemas SI ou CGS, mas, por questão de conveniência, neste trabalho será 

adotado o sistema CGS que expressa a intensidade de campo magnético em Oersted 

(Oe) e a magnetização do material em Ampere vezes metro quadrado por quilograma 

(A.m2.kg-1) ou, simplificadamente, emu.g-1 (CULLITY; GRAHAM, 2007; SEARS; 

ZEMANSKY; YOUNG, 2008; WEST, 2014). 

 

Figura 5 - Curva de Histerese de um material ferromagnético. 

 

Fonte: Reproduzida de  SANTOS (2007) com autorização do Instituto Ciência Hoje. 
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Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos podem ser classificados, em 

duas classes, de acordo com a largura de seu ciclo de histerese: magnetos duros (hard 

magnets) e magnetos moles (soft magnets). A largura da histerese está associada 

diretamente ao valor da coercividade; materiais que apresentam maior valores de HC 

(Figura 6.b) apresentam uma maior resistência à desmagnetização e constituem a 

classe dos magnetos duros. Os materiais que apresentam baixos valores de HC (Figura 

6.a) apresentam menor resistência à desmagnetização e compreendem a classe dos 

magnetos moles. Essa classificação tem impacto direto na aplicação tecnológica para 

a qual o material magnético se destina; magnetos duros, por exemplo, se destinam a 

confecção de ímãs permanentes; os magnetos moles têm sua utilização recomendada 

na confecção de eletroímãs, transformadores, motores e geradores, nos quais é 

desejável a obtenção do mais alto campo magnético possível para uma dada corrente 

elétrica aplicada seguida de uma rápida desmagnetização. (SEARS; ZEMANSKY; 

YOUNG, 2008) A coercividade está associada a uma série de parâmetros físico-

químicos do material, tais como: tamanho dos domínios, temperatura, ordenamento 

cristalino, composição química, etc. (CULLITY; GRAHAM, 2007).  

 

Figura 6 - Curva de histerese magnética de um material ferromagnético macio (a) e 

ferromagnético duro (b). 

 

Fonte: Adaptada de  (SOARES, 2007) com permissão expressa do autor. GNU Free 

License. 
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Quando o material se encontra em uma dimensão inferior a um determinado 

diametro crítico (Dc) a formação dos domínios magnéticos é desfavorecida, uma vez 

que a energia necessária para a sua formação se torna maior que a redução da energia 

magnetostática. Deste modo, forma-se ao longo de todo material uma única região na 

qual o momento magnético é uniforme, conhecida por monodomínio. Conforme 

apresentado na Figura 7, se o diâmetro do material continua a decrescer será atingido 

um tamanho (DSP) para o qual a energia térmica será suficiente para desorientar os 

spins e o material atinge o estado superparamagnético (JEONG et al., 2007). No 

regime superparamagnético só é observada magnetização intrínseca quando o material 

é submetido a um campo magnético externo e quando este é removido o material não 

apresenta magnetização remanente e, consequentemente, a coercividade tende a zero 

(CULLITY; GRAHAM, 2007; COEY, 2010). 

 

Figura 7 - Dependência da coercividade com o diâmetro de partícula. 

 

Fonte: Adaptada de  O’HANDLEY (2000) com permissão de John Wiley&Sons, Inc. © 

1999. 

  

O diâmetro de superparamagnetismo (DSP) para uma partícula esférica com a 

estabilidade definida pela probabilidade de inversão de 10% de seu momento 

magnético ao longo de um segundo pode ser estimado pela e Equação 1, onde kB é a 

constante de Boltzman, T é a temperatura e KU é uma constante associada à anisotropia 

magnetocristalina do material. Dependendo do valor de KU, o DSP pode ser na ordem 
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de 3-4 nm para magnetos duros, ou aproximadamente 20 nm para magnetos moles 

(JEONG et al., 2007). 

𝐷𝑆𝑃 = (
6𝑘𝐵𝑇

𝐾𝑈
)

3/2

.    (𝐸𝑞. 1)  

 

A curva de histerese de um material superparamagnético é apresentada a seguir na 

Figura 8 , a qual destaca a orientação dos monodomínios magnéticos na presença e na 

ausência de um campo magnético externo.  

 

Figura 8 - Curva de histerese de um material superparamagnético. 

 

Fonte: Adaptada de  HERVAULT (2014) com permissão da Royal Society of Chemistry 

©  Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence. 2014. 

 

Conforme discutido anteriormente, a estrutura cristalina de um material tem 

relação direta com o tipo de acoplamento entre os momentos magnéticos individuais e 

consequentemente na propriedade apresentada pelo material. Levando-se em conta a 

estrutura do tipo espinélio, o acoplamento entre os sítios do tipo ATd com os sítios do 

tipo BOh é antiferromagnético (Figura 9) (WEST, 2014). 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Figura 9 – Representação esquemática do alinhamento dos momentos magnéticos 

dos spins nos diferentes sítios cristalinos da estrutura do tipo espinélio. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O acoplamento entre os diferentes sítios (ATd e BOh) é antiferromagnético 

devido às interações de super-troca entre os íons metálicos, que são intermediadas 

pelos átomos de oxigênio. Estas interações podem ser dos tipos A-O-B, A-O-A e B-

O-B e são influenciadas pelos ângulos de ligação. Devido ao ângulo de ligação ser 

igual a 180°, a interação A-O-B é a mais efetiva em relação as demais que assumem 

ângulos próximos a 90° (DÍAZ-PARDO; VALENZUELA, 2015).  

Quando os íons metálicos (ATd e BOh) estão em um ângulo de 180° entre si 

(Figura 10), nota-se que o orbital p do átomo de oxigênio possui dois elétrons com 

configuração antiparalela (spin-up e spin-down) e apresenta simetria rotacional do tipo 

C1 (360°). Ao consideramos, por exemplo, os orbitais 3𝑑𝑥2−𝑦2, dos íons metálicos 

verificamos que estes possuem 2 estados eletrônicos com simetria rotacional do tipo 

C2 (180°). Em intervalos curtos de tempo, um elétron do orbital p do oxigênio é 

excitado e passa a ocupar um orbital d vazio do cátion ATd; nesse momento, ele deixa 

para trás um outro elétron de orientação oposta que se acoplará com o outro cátion 

BOh. Deste modo, o saldo líquido entre a interação entre os dois cátions será sempre 

antiparalela (antiferromagnética) (O’HANDLEY, 2000). 
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Figura 10 – Representação dos orbitais p e d envolvidos na interação do tipo de 

supertroca 

.

 

Fonte: Adaptada de  O’HANDLEY (2000) com permissão de John Wiley&Sons, Inc. © 

1999. 

Ao consideramos a estrutura do tipo espinélio inverso, a distribuição dos íons 

trivalentes ao longo dos sítios cristalográficos não é equivalente, resultando em uma 

resultante ferrimagnética que dependerá, basicamente, da configuração eletrônica dos 

cátions divalentes. Em virtude das propriedades magnéticas serem oriundas dos 

momentos magnéticos de elétrons desemparelhados, o momento magnético individual 

de cada elétron desemparelhado é dado pela equação abaixo e é expresso em unidades 

de magnéton de Bohr (μBohr).  

𝜇𝐵𝑜ℎ𝑟 =  
𝑒ℎ

4𝜋𝑚
   (𝐸𝑞. 2) 

onde e é a carga do elétron, h é a constante de Planck e m é a massa do elétron. 

No caso da ferrita de cobalto (CoFe2O4), o íon Co2+ apresenta momento 

magnético individual igual a 3 μBohr e o íon Fe3+ apresenta momento magnético 

individual igual a 5 μBohr. Uma vez que na célula unitária da ferrita de cobalto existem 

8 íons Fe3+ ocupando sítios Td e 8 íons Fe3+ ocupando sítios Oh que se acoplam de 

maneira antiferromagnética, a resultante ferrimagnética é devida à contribuição do 

acoplamento entre os 8 íons Co2+ presentes nos sítios Td e equivale a 24 μBohr. Na 
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Tabela 1 é representada esquematicamente os acoplamentos entre os diferentes sítios 

(CULLITY; GRAHAM, 2007).  

 

Tabela 1 - Acoplamento resultante entre os diferentes sítios cristalinos da ferrita de 

cobalto. 

Cátion Sítio Td Sitio Oh Resultante 

Fe3+ ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓↓↓↓ (8.5μBohr) + (8.-5μBohr) = 0 

Co2+ ↑↑↑↑↑↑↑↑ - (8.3μBohr) = 24μBohr 

(*A direção das setas representa a direção do momento magnético de cada átomo individualmente.) 

 

Devido às suas características cristaloquímicas, as propriedades magnéticas, 

da ferrita de cobalto destaca-se em relação a outros tipos de ferritas. Na escala 

macroscópica (bulk), a ferrita de cobalto é um material ferrimagnético do tipo duro em 

virtude de sua elevada anisotropia magnetocristalina (KU = 20.105 ergs.cm-3) e alta 

coercividade (HC = 1,2.103 Oe), o que implica em sua alta resistência à magnetização 

e desmagnetização. Além disso, apresenta magnetização de saturação moderada (MS
 

= 80 emu.g-1 - bulk), alta temperatura de Curie (TC = 520 °C), elevada estabilidade 

química e alta dureza mecânica (CULLITY; GRAHAM, 2007;  ZHANG et al., 2010).  

 Síntese de nanopartículas de ferritas. 

Estratégias de obtenção de nanoestruturas a base de ferritas tem despertado 

grande interesse nas últimas décadas pelas propriedades diferenciadas que estas 

apresentam em relação ao material macroscópico.  

O caso da ferrita de cobalto não seria diferente, uma vez que também 

apresenta alta correlação entre as propriedades magnéticas e o seu tamanho. A 

magnetização de saturação de nanopartículas de ferrita de cobalto diminui 

drasticamente, quando comparada com o material bulk, devido a desordem dos spins 

dos átomos presentes na superfície através de um fenômeno chamado spin-canting. A 

coercividade se torna máxima quando o seu diâmetro se aproxima do diâmetro crítico 

de monodomínio (Dc) e é influenciada por condições experimentais dos diversos 

métodos de obtenção (ZHANG, 2010). 

São relatados na literatura vários métodos de obtenção de nanopartículas de 

ferrita de cobalto, tais como: decomposição térmica (PRASAD; VIJAYALAKSHMI; 

GAJBHIYE, 1998), sol-gel (LEE; PARK; KIM, 1998), coprecipitação (TOURINHO; 
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FRANCK; MASSART, 1990), reação de combustão (FRANCO; ZAPF, 2008), 

hidrólise forçada (FRANCO; E SILVA; ZAPF, 2012), entre outros. Cada método 

possui suas vantagens e desvantagens, que devem ser ponderadas de acordo com as 

propriedades desejadas. 

O método de coprecipitação destaca-se pela utilização de materiais de partida 

de baixo custo, simplicidade no aparato experimental necessário para realização da 

síntese e por propiciar, com o ajuste de alguns parâmetros reacionais, o controle de 

tamanho e morfologia das nanopartículas. Contudo, apresenta como principais 

desvantagens a dificuldade no controle da proporção estequiométrica entre os íons Fe3+ 

e Co2+ na estrutura cristalina da ferrita, além de obtenção de nanopartículas com alto 

índice de polidispersão (PDi) de diâmetros, interferindo em suas propriedades 

magnéticas.  

Os diâmetros absolutos (D) de nanopartículas obtidas por coprecipitação se 

ajustam a uma função de distribuição P(D) do tipo log-normal (Eq. 3a). O índice de 

polidispersão (PDi),  apresentado na Eq. 3-b, é calculado pela razão entre o desvio 

padrão (Δ) e o diâmetro médio (�̅�). Quando o PDi é inferior a 10%, o sistema é 

considerado monodisperso e, quando superior, é denominado polidisperso 

(SUGIMOTO, 2001). 

𝑃(𝐷) =  
1

𝐷∆√2𝜋
 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑙𝑛2 (𝐷
�̅�

⁄ )

2Δ2
) .  (𝐸𝑞. 3𝑎) 

𝑃𝐷𝑖 =   
∆

�̅�
.  (𝐸𝑞. 3𝑏) 

Na reação de coprecipitação da ferrita de cobalto os íons metálicos são 

precipitados, sob aquecimento, na presença de um meio fortemente básico, de acordo 

com a seguinte reação química: 

2𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ +  𝐶𝑜(𝑎𝑞)

2+ + 8𝑂𝐻(𝑎𝑞)
−   

∆
→  𝐶𝑜𝐹𝑒2𝑂4(𝑠) +  4𝐻2𝑂(𝑙) .  (𝐸𝑞. 4) 

De acordo com mecanismo proposto por JOLIVET e colaboradores (2008), em 

solução aquosa os cátions formam aqua-hidróxicomplexos, 

[𝑀(𝑂𝐻)ℎ(𝑂𝐻2)𝑁−ℎ](𝑍−ℎ)+ , ou oxocomplexos, [𝑀𝑂𝑁−ℎ(𝑂𝐻)ℎ](2𝑁−𝑍−ℎ)−, que se 

condensam via dois mecanismos de  substituição nucleofílica, condicionados à esfera 

de coordenação de cada cátion. Os aqua-hidróxicomplexos se condensam através de 

eliminação de água e formação de pontes do tipo hidróxi (Figura 11.a). Os 
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oxocomplexos, por sua vez, não possuem moléculas de água em sua esfera de 

coordenação e sua condensação ocorre através de um mecanismo dissociativo em duas 

etapas, levando à formação da ponte do tipo oxo (Figura 11.b). 

Figura 11 - Mecanismo da reação de coprecipitação: a) formação dos aqua-

hidróxicomplexos; formação dos oxocomplexos. 

 

Fonte: Adaptada de JOLIVET et al. (2008) com permissão de Springer. © 2007. 

 

A partir do momento em que a concentração das espécies formadas atinge o 

limite de solubilidade, temos a formação de uma nova fase sólida (nucleação), a qual,  

ao longo do tempo, se aumenta tanto em quantidade, quanto em tamanho 

(crescimento). A primeira descrição detalhada desses processos foi realizada pelos 

químicos Viktor LaMer e Robert Dinegar, pioneiros na química de colóides e 

superfícies, para obtenção de partículas de enxofre (LAMER; DINEGAR, 1950). 

Segundo a teoria proposta, o processo se divide em três etapas: i) aumento da 

concentração das espécies; ii) nucleação e iii) crescimento por processos de difusão.  

Considerando um sólido de fórmula geral AxBy, a sua reação de precipitação 

é descrita pela reação química abaixo (Eq. 5) e o seu produto de solubilidade (PS) é 

dado através da Eq. 6: 

𝑥𝐴(𝑠𝑜𝑙𝑣)
𝑦+

+ 𝑦𝐵(𝑠𝑜𝑙𝑣)
𝑥−  ⇌  𝐴𝑥𝐵𝑦(𝑠) .  (𝐸𝑞. 5) 

𝑃𝑆 =  (𝛾𝐴𝐶𝐴
𝑥)(𝛾𝐵𝐶𝐵)𝑦 .      (𝐸𝑞. 6) 

Onde C e γ representam respectivamente as concentrações e os coeficientes de 

atividade das substâncias envolvidas. Na condição de equilíbrio químico, o produto de 

solubilidade assume um valor constante (KPS) descrito pela equação 7. 
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𝐾𝑃𝑆 = (𝑎𝐴)𝑥(𝑎𝑏)𝑦 =  (𝛾𝐴
𝑥𝛾𝐵

𝑦
)(𝑥𝑥𝑦𝑦𝐶0

𝑥+𝑦) .   (𝐸𝑞. 7) 

Onde a representa a atividade de cada substância e C0 a solubilidade molar do sólido 

formado (SOUSA FILHO; SERRA, 2015). 

Quando a concentração do soluto excede a sua solubilidade molar, ou seja, a 

solução se encontra no estado supersaturado, a energia livre de Gibbs (ΔGυ) se torna 

alta e a nucleação (precipitação) do sólido ocorre visando sua redução. A diminuição 

desta energia livre de Gibbs é a força dirigente da ocorrência de ambos os processos 

de nucleação e crescimento. A Figura 12, representa a redução da energia livre de 

Gibbs obtida com a precipitação da fase sólida. 

 

Figura 12 - Redução da energia livre de Gibbs global de uma solução 

supersaturada, através da formação de uma fase sólida,  e a manutenção de uma 

concentração de equilíbrio na solução. 

 

Fonte: Adaptada de CAO (2004) com permissão de World Scientific Publishing Co Pte Ltd. 

© 2004. 

 

 

 O grau de saturação (σ) que determinará o ponto no qual a nucleação 

ocorrerá é dado pela relação abaixo, onde C é a concentração do sólido solvatado no 

estado de supersaturação.  

𝜎 =  
𝐶 −  𝐶0

𝐶0
  . (𝐸𝑞. 8) 
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De posse do coeficiente σ, a variação da energia livre de Gibbs do processo de 

nucleação por unidade de volume de fase sólida é dada por:   

∆𝐺𝜐 =  −
𝑘𝐵𝑇

Ω
𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0
) . (𝐸𝑞. 9) 

Onde, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura do meio reacional e Ω é o 

volume atômico das espécies (CAO, 2004). 

Quando C é aproximadamente igual a C0, a equação 8 pode ser simplificada 

de acordo com a seguinte relação apresentada na equação 9 (LEITHOLD, 1994; 

ATKINS; PAULA, 2008) originando a equação 10. 

𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶0
) = 𝑙𝑛 (1 +

𝐶 − 𝐶0

𝐶0
)  ≈  

𝐶 − 𝐶0

𝐶0
  .  (𝐸𝑞. 9) 

 ∆𝐺𝜐 =  −
𝑘𝐵𝑇

Ω
(

𝐶 − 𝐶0

𝐶0
) =   −

𝑘𝐵𝑇

Ω
𝜎 .  (𝐸𝑞.  10) 

De posse da equação 10, podemos concluir que:  

i) Se C = C0, o grau de saturação (σ) é zero e consequentemente a variação de 

energia livre (ΔGυ) será também igual a zero e, portanto, a nucleação não 

ocorre; 

ii) Se C > C0, o grau de saturação (σ) é maior que zero e consequentemente a 

variação de energia livre (ΔGυ
) será menor que zero e, portanto, o processo de 

nucleação é espontâneo.  

 

Considerando a formação de um núcleo esférico de raio r a variação da energia 

de volume, ΔμV, é descrita pela equação 11 e esta tem uma componente estabilizante. 

∆𝜇𝑉 =  
4

3
𝜋𝑟3Δ𝐺𝜐 .  (𝐸𝑞. 11) 

Contudo, surge uma outra componente desestabilizante (Eq. 12) que está associada ao 

aumento da área superficial na nucleação, onde α é a energia de superfície por unidade 

de área. 

∆𝜇𝑆 =  4𝜋𝑟2α . (𝐸𝑞. 12) 

Deste modo, a variação total da energia de Gibbs do processo de nucleação e 

crescimento (ΔG) é dada pela soma da contribuição estabilizante, associada à energia 

de volume, com a componente desestabilizante, associada ao aumento da energia 

superficial, conforme a relação apresentada na equação 13. 



25 
 

 
 

Δ𝐺 =  ∆𝜇𝑉 +  ∆𝜇𝑆 =  
4

3
𝜋𝑟3Δ𝐺𝜐 +  4𝜋𝑟2α . (Eq. 13)  

Na Figura 13 é apresentado um esquema que demonstra a dependência das 

energias de volume, superfície e energia livre de Gibbs total com o raio do núcleo 

formado. Observa-se que a energia livre total possui um ponto de máximo (ΔG*), 

denominado barreira de nucleação, que representa a energia de ativação do processo 

de nucleação; o seu par ordenado no eixo x corresponde ao raio crítico (r*), que é a 

partícula de sólido estável de menor tamanho a ser formada, em dadas condições 

reacionais.  

Figura 13 – Representação esquemática que ilustra a mudança de energia livre de 

volume (Δμυ), energia livre de superfície (Δμs), e energia livre de Gibbs total, ΔG, 

como funções do raio do núcleo formado. 

 

Fonte: Adaptada de CAO (2004) com permissão de World Scientific Publishing Co Pte Ltd. 

© 2004 

 

Na Figura 13 fica evidente que somente núcleos formados com raio maior que r*serão 

estáveis, caso contrário esses se redissolvem na solução. Quando r = r*, 
𝑑𝐺

𝑑𝑟
= 0 e o raio 

crítico e a barreira energética da nucleação são dados por: 
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𝑟∗ =  −
2𝛼

ΔG𝜐
  (𝐸𝑞. 14. 𝑎)  

Δ𝐺∗ =  
16𝜋𝛼

(3Δ𝐺𝜐)2
  (𝐸𝑞. 14. 𝑏) 

Das Equações 14.a e 14.b, vemos que para a diminuição do r* e da ΔG*se faz necessário 

o aumento da variação da energia livre da solução com a supersaturação (ΔGυ) e a 

redução da energia de superfície da nova fase (α). Da Equação 10, vemos que o ΔGυ 

pode ser elevado com o aumento do grau de supersaturação (σ); ao aumentar-se a 

temperatura, diminui-se o grau de supersaturação e, consequentemente, eleva-se a 

energia livre da solução saturada e diminui-se também a energia de superfície (Figura 

14). Em condições isotérmicas, o raio crítico pode ser variado através da modificação 

do solvente, utilização de aditivos químicos que reduzam a energia de superfície ou 

incorporação de impurezas nos sólidos formados. 

 

Figura 14 - O efeito da temperatura sobre o raio crítico e na barreira de energia 

livre de nucleação. 

 

Fonte: Adaptada de CAO (2004) com permissão de World Scientific Publishing Co Pte Ltd. 

© 2004. 

A taxa de nucleação (Rn), que é a velocidade com que os núcleos formados 

têm seu raio aumentado é dada pela relação,  

𝑅𝑛 =  {
𝐶0𝑘𝐵𝑇

3𝜋𝜆3𝜂
} 𝑒𝑥𝑝 (−

Δ𝐺∗

𝑘𝐵𝑇
) .  (𝐸𝑞. 15) 
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onde λ é o diâmetro de crescimento das espécies e η é a viscosidade da solução. Deste 

modo, a utilização de altas concentrações iniciais (ou altos valores de supersaturação), 

além de solventes de alta viscosidade, levam a uma diminuição da barreira  de 

nucleação (ΔG*), propiciando à formação de uma grande quantidade de núcleos. Para 

uma dada concentração, a formação de uma grande quantidade de núcleos resulta em 

uma menor quantidade de espécies em solução disponível para o crescimento dos 

núcleos, restringindo, assim, a etapa de crescimento (CAO, 2004). 

A Figura 15 apresenta a variação da concentração das espécies em função do 

tempo de reação (LAMER; DINEGAR, 1950), a qual reflete todas as etapas do 

processo de formação do sólido pela Teoria de Nucleação e Crescimento de LaMer & 

Dinegar. Na região I, temos o início da reação e a concentração das espécies vai 

aumentando gradativamente com o tempo. No ponto a, a taxa de nucleação é nula, pois 

o valor de concentração é igual à solubilidade molar (C0) do sólido formado. Quando 

a concentração da solução atinge o ponto b, o grau de saturação (σ) é atingido e a taxa 

de nucleação assume o seu valor máximo repercutindo num decréscimo brusco da 

concentração até o ponto c. No ponto c, a condição de supersaturação é perdida, 

contudo, a solução encontra-se ainda em seu estado saturado (C > C0); a partir de 

então, encerra-se o estágio de nucleação (RN → 0) e o crescimento se dá por um 

processo de difusão, em que o soluto dissolvido no meio se agrega à superfície dos 

núcleos formados.  

A velocidade de crescimento, no estágio 3, é um balanço entre a reação de 

formação dos produtos na solução e sua remoção através da difusão aos núcleos 

formados. De acordo com o Teoria de Lamer & Dinegar, se o processo de crescimento 

por difusão acontecer de forma isolada ao evento de nucleação, se obterá um sistema  

monodisperso de partículas, ou seja, o raio destas partículas se encontrará em uma 

distribuição estreita em relação ao raio crítico (r*). 
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Figura 15 - Variação da concentração de um soluto com os eventos de nucleação e 

crescimento de acordo com a Teoria de Lamer & Dinegar. 

 

Fonte: Adaptada de LAMER& DINEGAR (1950) com permissão da Americal Chemical 

Society. © 1950. 

 

A principal inconsistência no modelo de LaMer & Dinegar é a prerrogativa 

de que para a obtenção da monodispersão, o processo de crescimento deve apenas 

acontecer em uma etapa não concomitante à nucleação (nucleação homogênea), 

através da difusão das espécies solvatadas à superfície do núcleo formado. Em 

sistemas reacionais que envolvem vários equilíbrios químicos, como no caso das 

reações de complexação, esse tipo de abordagem leva a uma descrição incompleta dos 

resultados, sendo este modelo posteriormente complementado por Sugimoto (1987) e 

Ocaña (1995) através da inclusão de outros tipos de mecanismos de crescimento que 

ocorrem paralelamente à etapa de nucleação (nucleação heterogênea). 

No Modelo de Ocaña o crescimento se dá por um processo agregativo em que 

partículas menores tendem a se agregar visando a diminuição da componente de 

energia de superfície (Eq. 12) na energia livre de Gibbs do processo de nucleação e 

crescimento; a etapa de crescimento pode ser monodirecional, favorecendo o 

crescimento ao longo de uma direção específica, ou multidirecional. Esse modelo 
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explica com coerência o motivo de alguns sistemas formarem de núcleos com alguma 

morfologia específica em certas condições experimentais e em outras não. Ocaña 

demonstrou a ocorrência do crescimento através de um mecanismo agregativo, 

apresentando sistemas que apresentavam uma mistura de agregados com diversos tipos 

de morfologia, para uma mesma condição experimental. 

O Modelo de Sugimoto, por sua vez, propõe um outro tipo mecanismo de 

crescimento conhecido como ‘maturação de Ostwald’ (Ostwald ripening), que 

consiste na nucleação inicial de partículas com elevado grau de polidispersão. As 

partículas de menor tamanho obtidas inicialmente são ligeiramente mais solúveis que 

as de maior tamanho e, através de processos de redissolução-precipitação, se difundem 

às partículas de maior tamanho. Entretanto, de acordo com o tratamento matemático 

desenvolvido por Sugimoto para obtenção de baixos índices de polidispersão, é 

necessário considerar que a formação de quase todos os núcleos ocorra no mesmo 

instante, ou seja, as etapas de nucleação e crescimento devem ocorrer em momentos 

distintos assim como proposto por LaMer & Dinegar. Na Figura 16 é apresentada uma 

comparação da variação da concentração do soluto de acordo com cada modelo 

proposto (Lamer & Dinegar, Ocaña e Sugimoto) salientando as diferenças principais 

no mecanismo de crescimento. 
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Figura 16 - Variação da concentração do soluto com a nucleação e crescimento 

pelos modelos de LaMer&Dinegar (I), Ocaña (II) e Sugimto (III). 

Fonte: Adaptada de TARTAJ et al. (2006) com permissão da Elsevier Books. © 2006. 

 

2.1.3  Obtenção de Dispersões Coloidais de Nanopartículas. 

Dispersões coloidais são sistemas heterogêneos em que um soluto, com 

diâmetro na faixa de 0-100 nm, se encontra disperso em algum meio dispersante. A 

obtenção de dispersões coloidais de nanopartículas de ferritas, comumente chamadas 

de ferrofluidos ou fluidos magnéticos, têm sido uma estratégia interessantes para 

prevenção da agregação destas partículas, devido à minimização da energia de 

superfície, preservando assim, suas propriedades magnéticas. A estabilidade dessas 

dispersões é afetada principalmente por dois fatores:  1) o tamanho das nanopartículas; 

2) o tipo de interação entre a superfície das nanopartículas e o solvente escolhido; 3) a 

concentração das nanopartículas no meio dispersante 

O controle do tamanho se dá principalmente na etapa de obtenção das 

nanopartículas e quanto menor o tamanho destas, maior a estabilidade da dispersão 

coloidal resultante.  As partículas tendem a sedimentarem-se em virtude dos seguintes 
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fatores: 1) força gravitacional que se torna maior que a energia cinética em função das 

colisões elásticas com as molécula de solvente (movimento Browniano) e 2) atração 

entre as partículas através de interações de van der Walls e atração magnética 

(interações dipolares-magnéticas). 

Considerando uma dispersão de partículas com morfologia esférica em um 

solvente de viscosidade (η), existe um diâmetro mínimo (D) para que as partículas não 

sedimentem devido à atuação da força gravitacional, calculado pela Relação de 

Shliomis (Eq. 16), 

𝐷 ≤  √(
𝜂2𝑘𝐵𝑇𝐾

𝜌𝑁𝑃(Δ𝜌)2𝑔2
)

7

.  (𝐸𝑞.  16) 

Onde: kB é a constante de Boltzmann; T é a temperatura absoluta em que se encontra 

a dispersão; ρNP é a densidade de uma partícula; Δρ é a diferença entre as densidades 

da partícula e do solvente dispersante e g é a constante de aceleração gravitacional. De 

acordo com essa expressão, a temperatura ambiente, o diâmetro das partículas deve se 

encontrar entre 10-9 m (1nm) e 10-6 m (1μm) (SHLIOMIS, 1974).  

 A componente energética de desestabilização oriunda das interações de van 

der Walls, entre duas partículas de mesmo tamanho e composição é dada pela equação 

17: 

𝐸𝑉𝑊 =  −
𝐴

6
[

2

𝑙2 − 4
+

2

𝑙2
+ 𝑙𝑛

(𝑙2 − 4)

𝑙2
]  ,   𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜  𝑙 =  {

2𝐷𝑝−𝑝

𝐷
} . (𝐸𝑞. 17) 

Onde: A é a constante de Hamaker, que para ferrita de cobalto em solução aquosa é de 

aproximadamente 9.10-21 J (DE VICENTE et al., 2000) e expressa a interação entre a 

superfície da partícula e o meio dispersante; Dp-p é a distância entre duas partículas e 

D o diâmetro médio das partículas (SCHERER; FIGUEIREDO NETO, 2005). Esse 

tipo de interação é de curto alcance e sua magnitude eleva-se com o aumento do 

tamanho das partículas. 

As atrações magnéticas são advindas de uma força resultante de atração entre 

os momentos de dipolo magnético de partículas interagentes. Considerando duas 

partículas com momentos de magnético �⃗�1 e �⃗�2, respectivamente, que se encontram a 

uma distância Dp-p, a magnitude da atração magnética entre essas duas partículas será 

dada por: 

𝐸𝜇 =  (
𝜇0

4𝜋𝐷𝑝−𝑝
3 ) [(�⃗�1×�⃗�2) − (

3

𝐷𝑝−𝑝
2

) (�⃗�1×�⃗⃗⃗�)(�⃗�2×�⃗⃗⃗�)] .  (𝐸𝑞. 18) 
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Onde: μ0 é a permeabilidade do vácuo; �⃗⃗⃗� é o vetor distância entre as partículas 

(BEDANTA; KLEEMANN, 2009).  

A energia de atração magnética (Eμ) será máxima quando seus momentos 

magnéticos estiverem alinhados ao longo de um mesmo eixo (θ = 0°) (BUTTER et al., 

2003). Deste modo, o produto vetorial entre os vetores dos momentos magnéticos 

individuais (�⃗�1 e �⃗�2) e o produto escalar dos produtos vetoriais entre os �⃗� e �⃗⃗⃗� será: 

(�⃗�1×�⃗�2) =  𝜇2 cos 0 =  𝜇2.  (𝐸𝑞. 19) 

(�⃗�1×�⃗⃗⃗�)(�⃗�2×�⃗⃗⃗�) =   𝜇2. 𝐷𝑝−𝑝
2 . (𝐸𝑞. 20) 

Substituindo as equações 19 e 20 na equação 18, teremos a máxima energia de atração 

magnética, que pode ser calculada pela Equação 21,  

𝐸𝜇
𝑚𝑎𝑥 =  

1

4𝜋𝜇0
[− 

2𝜇2

𝐷𝑝−𝑝
3 ] .  (𝐸𝑞. 21) 

Onde μ é o momento magnético individual de uma nanopartícula, que no caso de uma 

partícula esférica é dado por, 

𝜇 =  
4

3
𝜋𝑟3(𝜇0𝑀𝑆) .  (𝐸𝑞. 22) 

Quando comparamos a magnitude das atrações de van der Walls  (𝐸𝑉𝑊)   com 

a atrações de dipolo magnética a (𝐸𝜇
𝑚𝑎𝑥), vemos que a primeira é proporcional a um 

fator 𝐸𝑉𝑊 ∝  
𝑟2

𝐷𝑝−𝑝
2   e a segunda  𝐸𝜇

𝑚𝑎𝑥 ∝  
𝑟6

𝐷𝑝−𝑝
3  , de modo que a contribuição das 

atrações de van der Walls, para partículas com tamanho de alguns nanômetros, tem 

uma maior componente na desestabilização de ferrofluidos (BUTTER et al., 2003; 

CAIADO, 2014). 

Para obtenção de dispersões coloidais estáveis de nanopartículas de ferrita 

podem ser realizadas modificações na superfície do material, de forma a maximizar as 

interações com o meio dispersante e minimizar as forças de comportamento 

agregativo. Essa estabilização pode ser do tipo eletrostática ou estérica e, dependendo 

do sistema coloidal em estudo, podem ser utilizadas de forma isolada ou em conjunto 

(estabilização eletroestérica). 

A estabilização eletrostática (Figura 17.b) é adequada para sistemas coloidais 

no qual o meio dispersante é um líquido polar. Nesse caso, o sistema coloidal será 

submetido a condições que alterem o balanço entre as cargas na superfície da 

nanopartículas propiciando a realização de interações atrativas com o líquido 
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dispersante (ligações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo) e 

de interações eletrostáticas repulsivas entre as partículas. A alteração do equilíbrio 

eletrostático se dá através de mudanças do pH da suspensão ou inserção/remoção de 

íons do sólido, originando 2 camadas eletrostáticas, de sinal contrário, sendo uma mais 

interna e outra mais externa (dupla camada elétrica). 

A estabilização estérica (Figura 17.a) é obtida com a funcionalização da 

superfície com moléculas anfifílicas ou surfactantes que possuem moléculas com uma 

extremidade polar e outra apolar. No caso de um sistema coloidal em que o meio 

dispersante é apolar, por exemplo, a região polar da molécula do surfactante interage 

com a superfície das nanopartículas e a região apolar interage com o líquido. A eficácia 

da estabilização estérica depende de fatores como: a força de interação da molécula 

surfactante com a superfície das nanopartículas; a eficiência de solvatação do 

surfactante pelo solvente e a quantidade de moléculas de surfactante ligadas às 

nanopartículas (KLOKKENBURG; HILHORST; ERNÉ, 2007; GYERGYEK; 

MAKOVEC; DROFENIK, 2011). 

Figura 17 - Representação da Estabilização Estérica (a) e Eletrostática (b). 

 

Fonte: Adaptada de YU  (2012) com permissão da Hindawi Publishing Corporation 

©  Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence. 2012. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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2.2  Resinas Epoxídicas. 

2.2.1 Aspectos Gerais. 

De acordo com definição da  União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC), uma resina consiste em ‘um semi-sólido ou líquido viscoso que usualmente 

possui pré-polímeros com grupos reativos’. Deste modo, uma resina epóxi ou resina 

epoxídica é uma mistura de pré-polímeros cujo a unidade estrutural reativa é o grupo 

epóxido ou oxirano (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED 

CHEMISTRY, 2014).  

Um grupo epóxido ou oxirano é constituído de um éter de cadeia cíclica 

contendo dois átomos de carbono. Na Figura 18 é apresentando o óxido de etileno que 

consiste na estrutura orgânica mais simples que contém o grupo epóxido e tem sido 

amplamente utilizado na confecção de polímeros epoxídicos termorrígidos ou 

termofixos. 

 

Figura 18 -  Representação das estruturas do óxido de etileno. 

H2C CH2

O

Óxido de Etileno  

 

Os polímeros termofixos ou termorrígidos consistem na classe de polímeros 

que são maleáveis no momento de sua fabricação e não têm alteração em sua forma 

devido à ação do calor. Essa ampla utilização se dá pela versatilidade de grupos com 

que esse pode reagir através de reações de adição com grupos hidroxila, fenólicos, 

amino e amida (LEE; NEVILLE, 1967).  

A epicloridrina é uma molécula que contém em sua estrutura o grupo oxirano 

bastante utilizado na produção de monômeros de resinas epoxídicas. Sua obtenção se 

dá através da reação de conversão do cloreto alílico a dicloroidrina, que é desclorada 

na presença de meio básico, conforme representação na Figura 19. 
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Figura 19 - Reação de formação da Epicloridrina através da conversão do cloreto 

alílico a dicloroidrina, seguida de sua descloração em meio básico. 

Cl

HClO

HO

Cl

O Cl
Ca(OH)2

Cloreto alílico Dicloroidrina Epicloridrina

Cl

 

 

Outra molécula importante para a produção de monômeros de resinas 

epoxídicas é o bisfenol-A que é sintetizado através reação entre o hidróxibenzeno e a 

propanona em meio ácido, cuja síntese é representada na Figura 20. 

 

Figura 20 - Síntese do Bisfenol-A a partir da reação entre o hidróxibenzeno e a 

propanona, em meio ácido. 

OH

2 +

O

CH3H3C

OHHO

H2SO4, pH = 1-5

50°C

Hidróxibenzeno Propanona Bisfenol-A  

 

A epicloridrina reage com o bisfenol-A originando o diglicidil éter de 

bisfenol-A, DGEBA, que foi o primeiro sistema epoxídico disponibilizado 

comercialmente e até os dias de hoje é o mais amplamente utilizado. A reação de 

formação do DGEBA é apresentada na Figura 21 (LEE; NEVILLE, 1967). 
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Figura 21 - Obtenção do DGEBA a partir da reação entre a epicloridrina e  

Bisfenol-A. 

O Cl

CH3H3C

OHHO

OO

H3C
CH3
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OO

HO

H3C
CH3

O
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n
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0 < n < 14

DGEBA

+ (n+2)HCl  

 

Na obtenção do DGEBA comercial, é utilizado um leve excesso de 

epicloridrina para a prevenção de formação de espécies de alto peso molecular. Devido 

a características do mecanismo de adição da epicloridrina ao bisfenol-A, quanto mais 

próxima da unidade for a razão molar entre estes, maior será o peso molecular do 

DGEBA resultante (RODRIGUES, 1992). 

O polímero termofixo é obtido quando os grupos oxiranos terminais do 

DGEBA, também conhecidos como grupos glicidil, reagem com grupos nucleofílicos 

oriundos de substâncias que atuam como agentes reticulantes (endurecedores), que 

promoverão a formação de ligações intercruzadas entre as cadeias poliméricas do 

DGEBA (reação de cura). Além dos endurecedores, alguns aditivos são adicionados à 

formulação, tais como, diluentes, cargas, solventes, plastificantes, aceleradores, etc,  

visando a modulação das propriedades do termorrígido resultante. É comum referir-se 

ao sistema epoxídico reticulado ou curado como resina epoxídica, contudo, a utilização 

dessa nomenclatura é desaconselhável (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND 

APPLIED CHEMISTRY, 2014).  

O termofixo a base de resina epoxídica, dependo de sua formulação, pode ser 

utilizado nas mais diversas aplicações, como na indústria de adesivos, confecção de 
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tintas de alta resistência química, nas indústrias aeroespacial, naval e eletroeletrônica, 

na confecção de esculturas e demais peças de artesanato, etc. As propriedades finais 

do sistema epoxídico curado irão depender do grau de reticulação, que é uma medida 

da capacidade que as moléculas do endurecedor têm em realizar as ligações covalentes 

cruzadas, interligando as cadeias poliméricas. O grau de reticulação, por sua vez, é 

influenciado principalmente pelas propriedades químicas do endurecedor, da 

proporção endurecedor/DGEBA e da temperatura em que a cura é realizada. Na Figura 

22 é representada a variabilidade de estruturas tridimensionais de cadeias resultantes 

da reticulação de uma resina epoxídica difuncional com uma amina tetrafuncional 

(MASSINGILL; BAUER, 2000).  

 

Figura 22 - Produtos da reticulação entre uma resina epoxídica difuncional com 

uma amina tetrafuncional, em diferentes composições. 

 

Fonte: Adaptada de MASSINGIL (2000) com permissão da Elsevier Books. © 2000. 
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2.2.2 Endurecedores e Reações de Cura. 

A reação de cura se processa através da clivagem da ligação oxirano através 

de uma reação de adição nucleofílica (Figura 23).  

 

Figura 23 - Mecanismo de adição de um nucleófilo ao grupo oxirano. 
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O tipo de endurecedor mais comumente utilizado são os a base de amina. No 

caso de aminas primárias, os átomos de nitrogênio do grupo amino interagem com dois 

anéis oxiranos, em duas etapas; na primeira etapa acontece a reação de abertura do 

primeiro grupo glicidil pelo átomo de nitrogênio da amina prímária e, posteriormente,  

o hidrogênio se liga ao oxigênio do grupo oxirano; na segunda etapa, a amina 

secundária gerada na primeira etapa reage com um segundo grupo oxirano em um 

mecanismo similar, conforme apresentado na Figura 24. 

Algumas reações paralelas também podem acontecer (Figura 25), como a 

reação de eterificação entre os grupos hidroxilas formados; a reação de etereficação 

irá competir quando a nucleofilicidade da amina for baixa ou quando o DGEBA se 

encontra em excesso em relação ao endurecedor (RATNA, 2009).  
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Figura 24 - Reação de adição de uma amina primária ao grupo glicidil (oxirano). 
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Figura 25 - Reação de formação de éteres a partir da adição nucleofílica de grupos 

hidroxilas ao grupo gicidil. 
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A reatividade das aminas aumenta com sua nucleofilicidade, deste modo as 

aminas alifáticas são as mais reativas, seguida das aminas de cadeia ciclo-alifáticas e 

pelas aminas aromáticas. As principais vantagens na utilização de endurecedores a 

base de aminas são o baixo custo e a baixa viscosidade que estes apresentam, e o fato 
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de a cura ocorrer em temperatura ambiente em curtos intervalos de tempo. Além disso, 

apresentam excelente resistência química ao ataque de ácidos ou solventes orgânicos 

e alta resistência térmica. Algumas das principais poliaminas disponibilizadas 

comercialmente são apresentadas na Figura 26 abaixo:  

 

Figura 26 - Estrutura das principais aminas utilizadas como endurecedores de 

sistemas epoxídicos. 
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Contudo, os materiais resultantes apresentam propriedades mecânicas 

inferiores quando comparados aos materiais obtidos com outros tipos de 

endurecedores. Devido à baixa pressão de vapor dos endurecedores a base de aminas 

e alta toxicidade as poliaminas apresentam  tempo de estocagem (pot life) 

relativamente curto e devem ser manuseadas com cautela (RATNA, 2009). 

Outra classe de endurecedores muito utilizada para a reticulação de resinas 

epoxídicas são as chamadas poliamidas, que são produtos de uma reação de adição 

nucleofílica de um grupo amina, de uma poliamina, ao grupo carboxila de um ácido 

graxo, conforme mecanismo apresentado na Figura 27 (AUGUSTSSON, 2004; 

VOLLHARDT; SCHORE, 2004).  



41 
 

 
 

Figura 27 - Mecanismo de formação de uma poliamida. 
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Os principais ácidos graxos utilizados para a produção de poliamidas são os 

ácidos oleico e linoleico que reagem com a dietilenotriamina (DETA) e a 

trietilenotriamina (TETA), tendo suas estruturas representadas na Figura 28. Vale 

ressaltar que o nitrogênio do grupo amida não é reativo para reação de abertura do anel 

epoxídico, deste modo, o ataque nucleofílico é realizado pelos átomos de nitrogênio 

secundários, presentes no meio da cadeia, e nos átomos de nitrogênio primários da 

extremidade da cadeia (AUGUSTSSON, 2004).  

 

Figura 28 - Estruturas das principais poliaminas e ácidos graxos utilizados para a 

confecção de poliamidas. 
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As poliamidas são menos reativas do que as poliaminas em virtude de 

possuírem cadeias alifáticas maiores e serem nucleófilos menos eficientes ao ataque 

dos grupos oxiranos. Sendo assim, a reação de cura com poliamidas se processa mais 
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lentamente. As poliamidas também apresentam maior viscosidade, o que dificulta a 

sua homogeneização com o DGEBA, sendo frequente necessária a adição de diluentes 

na formulação para reação de cura. A sua utilização se torna vantajosa por esta 

propiciar um maior tempo de manuseio do sistema e principalmente, por induzir um 

efeito plastificante no termofixo, conferindo-lhe maior flexibilidade e adesão, sendo 

extremamente recomendados na indústria de laminação e adesivos de alto desempenho 

(supercolas). As poliamidas possuem um custo relativamente maior do que as suas 

poliaminas correspondentes, contudo, devido a sua baixa toxicidade, o seu uso tem se 

tornado cada vez mais difundido (AUGUSTSSON, 2004; RATNA, 2009).  

Além do processo de cura, uma característica importante para a determinação 

da processabilidade do sistema epoxídico é o chamado ponto de gelificação (gel time), 

representado na Figura 29. De acordo com Ratna (2009), o ponto de gelificação de um 

polímero termorrígido “é o instante em que o seu peso molecular-médio tende a um 

valor infinito e a reação de reticulação se torna termodinamicamente irreversível”. À 

medida que se inicia a reação de cura, a viscosidade da mistura resina/endurecedor 

aumenta rapidamente e no ponto de gelificação ocorre uma transição sol-gel e a 

mistura se torna um semi-sólido (ROMÃO, 2004). Após a gelificação (Figura 29.c),  

a reação de reticulação de cura não é interrompida, entretanto, esta se torna mais lenta, 

uma vez que a difusão das espécies se torna limitada e, do ponto de vista molecular, é 

preferível a formação de ligações intercruzadas (Figura 28.d) entre as cadeias já 

formadas do que o aumento de seu tamanho através de adição de mais monômeros. 
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Figura 29 - Etapas das reações de polimerização de cura: a) estágio monomérico; 

b) crescimento linear das cadeias ; c) gelificação; d) reticulação total. 

 

Fonte: UK NATIONAL COMPOSITES Home Page acesso em 2/10/2016. 

 

2.2.3 Aditivos. 

Além dos endurecedores, uma série de outros aditivos podem ser adicionados 

à formulação da resina epoxídica, visando melhorar as propriedades finais do sistema 

reticulado ou para facilitar o processamento do material. Esses aditivos são, por 

exemplo, os diluentes, as cargas, os agentes plastificantes e os agentes tenacificadores 

(toughening agents). 

 

i. Diluentes: são substâncias adicionadas à formulação da resina epoxídica 

visando a diminuição de sua viscosidade e podem ser classificados como 

diluentes reativos ou diluentes não-reativos. Os diluentes reativos geralmente 

apresentam grupos oxiranos em sua estrutura e podem ser monofuncionais, 

contendo apenas um grupo oxirano, ou polifuncionais; a grande vantagem na 

utilização dos diluentes reativos é a possibilidade da  adicionar aos monômeros 

do sistema epoxídico determinados grupos ou cadeias laterais, possibilitando 

assim, à modulação das propriedades finais do sistema curado. Os diluentes 

não-reativos, por sua vez, não reagem com a resina epoxídica e propiciam 

basicamente uma maior mobilidade entre as cadeias poliméricas; os diluentes 

não-reativos mais comumente empregados são os solventes orgânicos em geral 
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(xileno e tolueno), além dos polimetóxiacetais, poliálcoois, entre outros. 

Geralmente, sistemas epoxídicos curados na presença de um diluente não-

reativo apresentam maior grau de reticulação, contudo, a medida que a 

concentração do diluente excede um limite crítico, tanto propriedades 

mecânicas, quanto a resistência química  do material podem ser afetadas 

(RATNA, 2009). 

ii. Cargas: são aditivos inorgânicos, em fase sólida, que são adicionados à 

formulação da resina epoxídica visando a melhoria de suas propriedades 

mecânicas e térmicas após a cura, além de promover a redução do custo final 

do material. Os principais materiais que são utilizados como cargas são os 

silicatos de alumínio, zircônio e magnésio, a alumina (Al2O3), a sílica (SiO2) e 

o carbonato de cálcio (CaCO3). Frequentemente, a adição de cargas leva a um 

aumento significativo da viscosidade da resina epoxídica, se fazendo 

necessária a utilização de diluentes. A incorporação de cargas leva a uma 

diminuição da exotermicidade da reação de reticulação, fazendo com que uma 

quantidade menor de grupos oxiranos reajam e também propicia um aumento 

da condutividade térmica do material curado. Além disso, as cargas diminuem 

o coeficiente de expansão térmica do sistema epoxídico possibilitando a sua 

aplicação em dispositivos eletrônicos e em laminação (LEE; NEVILLE, 1967). 

iii. Agentes plastificantes: são compostos que são adicionados à formulação da 

resina epoxídica visando a diminuição do caráter quebradiço (brittle) do 

sistema epoxídico curado aumentando sua elasticidade; este fenômeno é 

chamado de plastificação e pode ser conseguido através da introdução de 

moléculas de cadeia longa na estrutura polimérica, que podem permanecer sem 

reagir após o final da cura, ou pela reação direta dessas estruturas de cadeia 

longa com os grupos oxiranos da resina epoxídica. Basicamente, a função do 

plastificante é evitar a obtenção de um sistema curado de elevada rigidez, 

melhorando assim a flexibilidade do material e aumentando a sua tensão de 

alongamento (enlogation tension). Os principais plastificantes utilizados são as 

poliamidas, os silicones, as poliuretanas e os poliésters (ELLIS, 1993).  

iv. Agentes tenacificadores: ao contrário dos plastificantes, os agentes 

tenacificadores são utilizados com o objetivo de aumentar a rigidez 

(tenacidade) do material aumentando a sua resistência à fratura (creep 



45 
 

 
 

resistance). A principal causa da baixa tenacidade apresentada por sistemas 

epoxídicos vem do caráter randômico das ligações intercruzadas, em altos 

graus de reticulação, que propiciam durante a quebra uma propagação rápida 

das trincas que levam a ruptura do material. Os agentes tenacificadores atuam 

como uma barreira de bloqueio mecânico à propagação destas trincas; para 

obtenção deste efeito geralmente são incorporadas à matriz epoxídica 

partículas de polímeros elastoméricos (polidimetilsiloxanos ou 

fluoroelastômeros, por exemplo) que absorvem a energia mecânica, não 

permitindo que as trincas se propaguem (FRANCIS, 2005). 

 

2.3  Materiais Compósitos. 

Materiais compósitos ou compósitos consistem em uma classe de materiais que 

é constituída por uma mistura heterogênea de no mínimo duas fases (ou componentes) 

com distintas propriedades físicas e químicas. A união destas fases geram novas 

propriedades que não são possíveis de serem observadas nas fases isoladas e essas são 

dependentes da composição da mistura e das características químicas, fisicas e 

morfológicas de cada uma das fases. Um exemplo clássico de material compósito é a 

madeira que consiste em fibras de celulose dispersas em lignina, que associada a 

celulose na parede celular confere impermeabilidade, rigidez e resistência à ataques 

microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais (CALLISTER JR, 2007).  

A fase constituinte de maior teor em um compósito é chamada de ‘matriz’ e a 

de menor teor é denominada de ‘matriz dispersa’.  

De acordo com a geometria da matriz dispersa, o compósito pode ser 

classificado: i) compósito particulado; ii) compósito reforçado com fibras e iii) 

compósito estrutural (CALLISTER JR, 2007).  

Os compósitos particulados são obtidos através da inserção de partículas do 

reforço na matriz hospedeira. As suas propriedades dependem, fundamentalmente, da 

uniformidade de dispersão das partículas do reforço na matriz e da morfologia e das 

interações químicas entre as fases. Os sistemas epoxídicos nos quais são adicionados 

cargas são um exemplo dessa classe de compósitos (LEE; NEVILLE, 1967). Os 

nanocompósitos obtidos através da incorporação de nanopartículas de ferritas em 

matrizes poliméricas também comprendem esse grupo. 
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Os compósitos reforçados com fibras são a classe de compósitos em que o 

reforço consiste em um material fibroso. As propriedades deste tipo de compósito 

dependerá do comprimento, do alinhamento espacial (randômico ou uniaxial) e da 

composição química destas fibras. As usualmente chamadas “fibras de vidro” e as 

“fibras de carbono” representam a classe de compósitos fibrosos em que a matriz 

hopesdeira consiste em um polímero.  

Os compósitos estruturais são obtidos através da união de diversas fases 

homogêneas, ou até mesmo de um conjunto de compósitos, e suas propriedades são 

dependentes do arranjo geométrico entre essas. As células solares são um exemplo 

típico de compósitos estruturais laminares e a sua eficiência pode ser modulada 

variando-se a composição e o arranjo de deposição entre as diferentes camadas dos 

óxidos que as constituem, como por exemplo, o óxido de titânio e o óxido de silício 

(FÓGIA, 2014).   

 

2.4 Propriedades magnéticas de compósitos de nanopartículas de 

ferritas dispersas em matrizes poliméricas. 

A obtenção de compósitos particulados de nanopartículas magnéticas dispersas 

numa polimérica tem se destacado como uma nova classe de materiais que podem ser 

aplicados em diversos segmentos tecnológicos, como nas indústrias de 

telecomunicações (RAMAJO et al., 2009), aeroespacial (BYCHANOK et al., 2013) e, 

recentemente, na indústria biomédica na obtenção de dispositivos com memória de 

forma (KARGER-KOCSIS; KÉKI, 2015).  

Os efeitos da incorporação de nanopartículas magnéticas em matrizes 

poliméricas nas propriedades mecânicas deste tipo de compósito já foram 

completamente elucidados e descritos na literatura. Essas propriedades dependem 

basicamente do tamanho das nanopartículas e da uniformidade de dispersão dessas na 

matriz polimérica, bem como a compatibilização química entre as diferentes fases. 

Entretanto, quando são consideradas as propriedades magnéticas destes compósitos, 

os mecanismos envolvidos se tornam mais complexos e muitos ainda não foram 

completamente elucidados.  

Segundo Kechrakos (1998) quando se trata de nanopartículas magnéticas 

embebidas em matrizes isolantes, as interações do tipo super-troca são praticamente 

desprezíveis quando comparadas com as interações dipolares magnéticas entre as 



47 
 

 
 

nanopartículas. Isso se deve ao fato de não ocorrer acoplamento magnético com a 

matriz hospedeira; nesse caso, a magnitude das interações dipolares magnéticas 

interpartículas (IDip) é controlada variando-se o volume e a concentração das 

nanopartículas, obedecendo ao modelo de Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (Modelo 

RKKY). De acordo com esse modelo, um aumento da magnitude das interações 

dipolares resulta na diminuição da magnetização remanente e da coercividade do 

material. Como consequência dessa interação, as partículas tendem a se agregar e a 

morfologia desses agregados interfere nas propriedades finais do compósito. 

Estratégias que possibilitam uma melhora na dispersão das nanopartículas, 

como a funcionalização da superfície, resultam na minimização das IDip, contudo, 

levam à variação da desordem dos spins (spin-canting) na superfície das 

nanopartículas, o que também afeta as propriedades magnéticas (MORALES et al., 

1999). Sendo assim, o resultado final será uma combinação entre esses dois efeitos 

que variará de acordo com o tipo de ferrita e tipo de matriz polimérica escolhidas para 

confecção dos compósitos. 

Ao estudar as propriedades de compósitos a base de ferritas de bário dispersas 

em matriz polimérica de estireno-isopreno-estireno (SIS), Saini e colaboradores  

(1986) observaram que o tratamento da superfície com um organotitanato melhorou a 

dispersão das nanopartículas, entretanto, levou a um incremento da coercividade dos 

compósitos com a concentração de ferrita. 

Considerando compósitos com matriz polimérica a base de polianilina (PANI), 

alguns resultados notadamente distintos e interessantes foram relatados variando-se o 

tipo de ferrita incorporada. No caso do compósito obtido pela dispersão de uma ferrita 

mista de zinco, cobre e crômio em PANI observou-se que o aumento da concentração 

de ferrita no compósito levou a uma diminuição tanto da coercividade quanto da 

magnetização de saturação, devido ao fato de nesse sistema a interação entre os grupos 

amina da polianilina alterarem a densidade eletrônica na superfície da nanopartículas 

como decorrência do acoplamento magnético entre os domínios ferromagnéticos das 

nanopartículas e os elétrons livres das cadeias poliméricas (JIANG; LI; ZHU, 2008). 

Quando a ferrita escolhida foi a ferrita de cobalto, em baixas temperaturas, verificou-

se um aumento da magnetização de saturação e diminuição da coercividade pois a 

interação entre a superfície da CoFe2O4 e as cadeias de PANI reduziram a constante 

de anisotropia magnetocristalina da ferrita (PRASANNA et al., 2011).  
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Ao estudar propriedades de compósitos de ferrita de manganês em resina 

epoxídica reticulada com endurecedor a base de amina aromática, Huang e  

colaboradores (2015) verificaram no compósito contendo 10% em massa de 

nanopartículas, um aumento de três vezes na coercividade em relação à coercividade 

das nanopartículas isoladas, que se encontrou na faixa de 15 Oe. Verificou-se também 

um leve aumento do momento magnético das nanopartículas no compósito (1,373 

μBohr) em relação às nanopartículas isoladas (1,244 μBohr), atribuído às interações 

intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio entre os grupos hidroxila da matriz 

epoxídica e os grupos hidroxila na superfície das nanopartículas, que culminou em um 

grande aumento da magnetização de saturação dos compósitos.  

Por outro lado, as propriedades magnéticas de compósitos de magnetita em 

resina epoxídica reticulado com a amina alifática TETA foram avaliadas por Ramajo 

e colaboradores (2009), não sendo observadas variações nas propriedades magnéticas 

das nanopartículas nos compósitos em relação às nanopartículas isoladas
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3.1 Materiais e reagentes. 

Na preparação das amostras deste trabalho foram utilizados os reagentes 

listados na Tabela 2 a seguir, sem nenhuma etapa de purificação prévia. 

Tabela 2 - Lista de reagentes e materais de partida 

Materiais e Reagentes Empresa 

Acetona Synth 

Ácido Clorídrico (36,5-40%) Nuclear 

Ácido Oleico Sinth 

Ciclo-hexano Vetec 

Cloreto de Cobalto (II) hexa-hidratado Sigma-Aldrich 

Cloreto de Ferro (III) hexa-hidratado Sigma-Aldrich 

 Endurecedor a base de amina alifática Silaex 

Endurecedor a base de poliamida Silaex 

Etanol Synth 

Hidróxido de Sódio Nuclear 

Metanol Vetec 

Oleilamina Sigma-Aldrich 

Resina Epoxídica a base de DGEBA Silaex 

Solução desmoldante Silaex 

Tetrahidrofurano Synth 

Tolueno Quimex 

 

 

3.2 Preparação de resina epoxídica reticulada com endurecedor 

dos tipos poliamida e poliamina. 

A resina base escolhida foi a SQ 2001, que é um produto líquido resultante 

da reação do bisfenol A com a epicloridrina. 
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Foram selecionados 2 tipos de endurecedores: o primeiro, a base de poliamina SQ 

3131 que propicia um curto intervalo de tempo para manipulação da mistura (10-15 

min) antes de seu endurecimento (gel time), cuja proporção de mistura Resina 

Base:Endurecedor recomendada é de 100:23 partes em massa (FICHA TÉCNICA - 

SQ 2001 E SQ 3131 SISTEMA DE RESINA EPOXÍDICA, 2003). O segundo tipo de 

endurecedor foi a poliamida SQ 3141 que propicia a manipulação em um intervalo de 

tempo mais longo (30-60 min), sendo a proporção de mistura Resina 

Base:Endurecedor recomendada de 100:50 a 100:100 partes em massa. 

Segundo as fichas técnicas (vide anexos C e F), ambos endurecedores, tanto 

a poliamina, quanto a poliamida, possuem boa solubilização na resina base, 

promovendo uma boa adesão com baixa exotermia, permitindo cura homogênea com 

velocidade de cura e dimensões finais do material obtido bastante controláveis 

(FICHA TÉCNICA - SQ 2001 E SQ 3141 SISTEMA DE RESINA EPOXÍDICA, 

2003). Para obtenção do material epoxídico a resina base foi misturada ao endurecedor 

nas proporções indicadas pelo fabricante.  

Testes preliminares revelaram que a resina base é miscível em tolueno e 

insolúvel em ciclo-hexano; em relação ao endurecedor, esse é solúvel em tolueno e 

parcialmente solúvel em ciclo-hexano. Para o sistema SQ 2001/ SQ 3131, a adição do 

ciclo-hexano levou a uma aceleração da reação de reticulação, verificada pelo aumento 

brusco da temperatura, favorecendo a formação de muitas bolhas e resultando em um 

sólido poroso. Por outro lado, para o sistema SQ 2001/ SQ 3141, a adição de ciclo-

hexano, resultou em monolitos íntegros e rígidos. A adição de tolueno, por sua vez, 

para ambos os sistemas, resultou em monolitos de aspecto borrachoso e não-rígido. 

Foram preparadas amostras de resina epoxídica reticuladas com o 

endurecedor poliamida (sistema SQ 2001/ SQ 3141) sem adição de solvente e com 

adição de ciclo-hexano, nas mesmas proporções empregadas para obtenção dos 

compósitos (vide item 3.4). Foi também preparada uma amostra de resina epoxídica 

com o endurecedor poliamina (sistema SQ 2001/ SQ 3131) sem adição de solvente. 

As amostras foram obtidas para fins de comparação com as amostras dos compósitos 

de resina epoxídica/ferrita de cobalto. Na Tabela 3 são apresentadas as condições de 

confecção das amostras.  

As amostras foram processadas tanto na forma de monolitos cilíndricos, de 

dimensão 20 mm x 40 mm, quanto na forma de placas, com espessura de 
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aproximadamente 2 mm, as quais foram caracterizadas pelas técnicas de 

Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (TEM), Análise Termogravimétrica (TG) e Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC).  

Tabela 3 - Condições de preparo de resina epoxídica. 

Amostra 
Resina 

Base 
End. Diluente 

mresina 

(g) 

mend. 

(g) 

Vdil. 

(mL) 
ΦCH.

2
 

CAn SQ 2001 Poliamina - 2,58 0,90 - - 

CAd SQ 2001 Poliamida - 12,82 12,95 - - 

CAdCH1 SQ 2001 Poliamida Ciclo-hexano 13,70 13,33 1,50 0,058 

CAdCH2 SQ 2001 Poliamida Ciclo-hexano 12,60 12,93 3,00 0,123 

CAdCH3 SQ 2001 Poliamida Ciclo-hexano 12,87 12,81 6,00 0,245 

CAdCH4 SQ 2001 Poliamida Ciclo-hexano 12,74 12,65 12,00 0,493 

(End.: tipo de endurecedor; mresina: massa de resina base; mend: massa de endurecedor; Vdil.: volume de 

diluente (ciclo-hexano); ΦCH: fração volumétrica de ciclo-hexano nos compósitos.) 

 

3.3 Incorporação de dispersões coloidais de ferrita de cobalto na 

matriz epoxídica. 

 

3.3.1 Síntese das nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4). 

As nanopartículas de ferrita de cobalto foram sintetizadas pelo método de 

coprecipitação que consiste na precipitação simultânea dos íons metálicos, Fe3+ e 

Co2+, em meio alcalino. Esse método foi selecionado por sua facilidade e 

possibilidade de controle de tamanho, morfologia e composição química das 

nanopartículas. (OLSSON et al., 2005) 

De um modo geral, inicialmente foram preparadas, separadamente, 

soluções aquosas dos cloretos metálicos FeCl3.6H2O e CoCl2.6H2O, nas quais se 

adicionou ácido clorídrico concentrado de modo que o teor deste em cada solução foi 

igual a 3,75% v/v. A adição do ácido teve como objetivo evitar a formação dos 

hidróxidos dos metais, garantindo sua total solubilização.  

Posteriormente, as soluções foram misturadas na proporção molar de 2 

Fe3+: 1 Co2+ e, logo em seguida, foram gotejadas em uma solução de hidróxido de 

                                                            
2  𝜙𝐶𝐻 =  

𝑉𝐶𝐻

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒+ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟
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sódio sob aquecimento à aproximadamente 85°C e agitação mecânica. Os parâmetros 

experimentais (concentração e volume das soluções, taxa de adição e velocidade de 

agitação) empregados nas quatro sínteses realizadas estão apresentados na Tabela 4. 

Os parâmetros utilizados foram selecionados com base em ensaios preliminares, a 

fim de se obter nanopartículas com diâmetro na faixa de 10-13 nm e com razão 

Fe3+/Co2+ próxima a 2. Na síntese da amostra FeCo4, a velocidade de agitação foi 

maior do que nas demais para garantir que as nanopartículas se mantivessem com 

diâmetro próximo a 10 nm, visto que a força iônica da mistura reacional foi menor 

como decorrência da menor concentração das soluções de íons metálicos 

empregadas. 

Tabela 4 - Parâmetros experimentais empregados nas sínteses das nanopartículas ferrita de 

cobalto.  

Amostra 
VNaoH 

(mL) 

[NaOH] 

(mol.L-1) 

VFe 

(mL) 

[Fe3+] 

(mol.L-1) 

VCo 

(mL) 

[Co2+] 

(mol.L-1) 

Taxa de 

Adição 

(mL.min-1) 

Vel. 

Agit. 

(rpm) 

FeCo1 400 0,978 80 0,940 80 0,469 45 960 

FeCo2 400 0,984 80 0,962 80 0,475 45 960 

FeCo3 400 0,996 80 0,940 80 0,469 40 960 

FeCo4 400 0,978 160 0,469 160 0,234 46 1200 

(VNaOH : volume de solução de hidróxido de sódio; VFe : volume de solução de cloreto de ferro III; VCo 

: volume de solução de cloreto de cobalto II; [Fe3+] : concentração da solução de cloreto de ferro III; 

[Co2+] : concentração da solução de cloreto de cobalto II; Vel. Agit.: velocidade de agitação.) 

Após a adição das soluções dos íons metálicos sobre a solução da NaOH, 

obteve-se um sólido de coloração castanha-avermelhada, o qual foi submetido a um 

processo de maturação no próprio meio reacional, nas mesmas condições de 

temperatura e velocidade de agitação empregadas na coprecipitação, por um período 

de noventa minutos. Após esse período, o sólido suspenso apresentou coloração 

preta. O processo de maturação visa a conversão dos oxihidróxidos metálicos à 

estrutura do tipo espinélio da ferrita de cobalto.  

O sólido resultante foi separado magneticamente do sobrenadante com 

auxílio de um ímã e foi lavado, sucessivamente, com água destilada até pH = 7. 

Finalizado o processo de lavagem, adicionou-se 300 mL de H2O destilada, resultando 

em uma suspensão aquosa que foi utilizada para a posterior etapa de funcionalização 

com ácido oleico. A concentração de ferrita na suspensão foi determinada por 

Espectrofotometria de Absorção Molecular no UV-Vis (MAS), pelo método 
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colorimétrico da 1,10-fenantrolina (NBR 13934, 1997). Uma pequena alíquota do 

sólido foi retirada e seca a 65°C para caracterização do sólido pela técnica de 

Difração de Raios X (XRD) para verificação da fase cristalina e estimativa do 

diâmetro médio de cristalitos. A técnica de Espectrofotometria de Absorção Atômica 

(AA) foi utilizada para determinação da razão Fe3+/Co2+ nos sólidos sintetizados. 

 

3.3.2 Funcionalização da superfície das nanopartículas de ferrita de 

cobalto com ácido oleico (AO). 

A etapa de funcionalização (ou recobrimento) da superfície das 

nanopartículas de ferrita de cobalto foi adaptada da metodologia desenvolvida por 

Reino (2012). Para cada 1g de ferrita de cobalto (CoFe2O4) foram utilizados 18 mL de 

ácido oleico, o que equivale a uma razão molar de AO/Ferrita de Cobalto de 

aproximadamente 9,1. O procedimento consistiu no aquecimento da suspensão aquosa 

de ferrita de cobalto, obtida pelo procedimento descrito no item 3.3.1, na temperatura 

de 40°C, acidificação até pH = 5,5 com emprego de HCl 0,5 mol.L-1 e, em seguida, 

adição do ácido oleico, mantendo-se o aquecimento constante e a agitação mecânica 

em 600 rpm. Após a adição do ácido oleico, houve um abaixamento brusco do pH para 

3,8, o qual foi ajustado para 6,0 com uma solução de hidróxido de amônio. Após o 

ajuste do pH, a temperatura foi elevada para 60 ou 70 oC e a suspensão permaneceu 

sob aquecimento e agitação por duas horas. Neste período, o pH foi monitorado em 

intervalos de 30 minutos e, quando necessário, foi reajustado para 6,0. Verificou-se 

que a utilização de uma solução de hidróxido de amônio muito concentrada resultou 

na gelificação da suspensão, observada pelo aumento de viscosidade da mistura. A 

Tabela 5 apresenta os parâmetros experimentais empregados na etapa de 

funcionalização de cada amostra. Na Figura 30 podemos verificar as diferenças visuais 

entre as suspensões que gelificaram, ou não. 
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Tabela 5 - Parâmetros experimentais empregados na etapa de funcionalização da ferrita de 

cobalto com ácido oleico. 

Susp. 
VSusp 

(mL) 

[CoFe2O4] 

(g.L-1) 

VAO 

(mL) 

[AO] 

(g.L-1) 

[NH4OH] 

(mol.L-1) 

T 

(°C) 
Gel. 

Amostra 

obtida 

FeCo1 100 17,0 20,6 182,9 0,05 70° Não FeCoAO1 

FeCo2 300 9,7 33,3 99,02 0,5 70° Sim FeCoAO2 

FeCo3 300 13,0 47,9 142,1 0,5 60° Sim FeCoAO3 

FeCo4 300 17,9 65,4 194,2 0,05 60° Não FeCoAO4 

(VSusp: volume de suspensão aquosa de CoFe2O4; VAO: volume de ácido oleico adicionado;  [CoFe2O4]: 

concentração da suspensão aquosa de CoFe2O4; [AO]: concentração de ácido oleico na suspensão 

aquosa; [NH4OH]: concentração da solução de hidróxido de amônio utilizada para ajuste de pH; T.: 

temperatura de aquecimento; Gel.: Gelificação.) 

 

 

Após o período de aquecimento, a suspensão permaneceu em repouso por 24 

horas. A segregação em duas fases foi observada: uma fase aquosa e outra fase 

orgânica, na qual as nanopartículas funcionalizadas se encontram. Com a separação da 

fase orgânica, iniciou-se o procedimento de cinco ciclos de lavagem das nanopartículas 

funcionalizadas com solução etanólica de ácido oleico com concentração 0,1 mmol.  

L-1 e mais cinco ciclos de lavagem com solução etanólica de oleilamina de 

concentração 0,01 mmol.L-1. O processo de lavagem se faz necessário para a retirada 

do excesso de ácido oleico que não interagiu com a superfície da ferrita de cobalto, 

assim como a remoção do ácido oleico adsorvido fisicamente na superfície das 

(A) (B) 

Figura 30 - Suspensão da etapa de recobrimento sem ocorrência de gelificação 

(a) e com ocorrência de gelificação (b). 
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nanopartículas (KLOKKENBURG et. al., 2007), sendo de fundamental importância 

para obtenção de dispersões coloidais estáveis. A lavagem das suspensões na qual 

ocorreu o processo de gelificação diferiu das demais apenas na etapa inicial. O gel de 

AO/NPs foi desestabilizado com adição e lavagem com etanol por duas vezes e, 

posteriormente, o sólido resultante foi lavado com as soluções de ácido oleico e 

oleilamina.  

Finalmente, o excesso de etanol foi removido aplicando-se um fluxo de gás 

nitrogênio e o sólido foi disperso no solvente orgânico desejado, conforme descrito no 

item 3.3.3 subsequente. Uma alíquota deste sólido foi retirada e seca em estufa a 60°C, 

por 24 horas, para posterior caracterização pelas técnicas de Espectroscopia 

Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR) e Análise Termogravimétrica (TG). 

 

3.3.3 Obtenção de dispersões coloidais orgânicas de nanopartículas de 

ferrita de cobalto funcionalizadas com ácido oleico.  

Após a remoção do excesso de etanol presente no sólido adicionou-se o 

solvente orgânico (tolueno ou ciclo-hexano), conforme a Tabela 6. A suspensão foi 

homogeneizada por meio de um processo de agitação por tombamento, durante 48 

horas, sendo em seguida sonicada em um equipamento de ultrassom por imersão, por 

3 horas, para ruptura de possíveis agregados. Posteriormente, o fluido obtido foi 

centrifugado a uma velocidade de 3000 rpm e, no caso de sedimentação de sólido, este 

foi removido e descartado. Devido à alta volatilidade dos solventes utilizados, as 

dispersões preparadas foram estocadas em frasco de vidro âmbar e acondicionados sob 

refrigeração à aproximadamente 15°C. Realizou-se um estudo comparativo do 

tamanho dos agregados de uma mesma dispersão estocada tanto em temperatura 

ambiente quanto sob refrigeração. 
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Tabela 6 - Condições de obtenção das dispersões de ferrita de cobalto em solvente orgânico. 

Amostra Vsolvente (mL) Solvente Dispersão 

FeCoAO1 100 Ciclo-hexano FOR-1 

FeCoAO2 200 Tolueno FOR-2 

FeCoAO3 250 Ciclo-hexano - T15°C FOR-3A 

  Ciclo-hexano - Tamb FOR-3B 

FeCoAO4 220 Ciclo-hexano FOR-4 

(Vsolvente: Volume de solvente.) 

As dispersões coloidais preparadas foram caracterizadas pelas técnicas de 

Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS), Espectroscopia de Absorção Atômica (AA) e 

Espectrofotometria Molecular de Absorção (UV-Vis). O ferrofluido FOR-4 foi 

caracterizado pela técnica de Microscopia Eletrônica de Alta Resolução (TEM). Na 

Figura 31 é apresentada uma fotografia de um ferrofluido submetido ao campo 

magnético externo de um ímã. 

Figura 31 - Fotografia de uma dispersão coloidal de nanopartículas de 

nanopartículas de ferrita de cobalto, funcionalizadas com ácido oleico, em ciclo-

hexano. 

 

Retirou-se também alíquotas das dispersões FOR-1 e FOR-4 nas quais o 

solvente foi evaporado, com aquecimento a 45°C, e o sólido obtido foi caracterizado 

pela técnica de Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM) 
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3.4 Preparação dos compósitos de resina epoxídica a partir da 

incorporação da dispersão coloidal de ferrita de cobalto. 

 

Na Tabela 7 são apresentadas as condições de confecção dos compósitos, que 

foram preparados adicionando-se ao endurecedor diferentes volumes da dispersão 

coloidal de ferrita de cobalto em ciclo-hexano FOR-4, sendo a mistura homogeneizada 

manualmente e, logo em seguida, adicionada à resina base. Após a homogeneização, 

a mistura FOR-4/Endurecedor/Resina Base foi vertida em moldes de teflon de 

dimensão 20 mm x 40 mm revestidos com solução desmoldante Polidesmo®, para 

obtenção de monolitos em formato de discos cilíndricos. Logo após, as amostras foram 

colocadas em um dessecador acoplado à uma bomba de vácuo, onde permaneceu por 

5 minutos com a finalidade de reduzir a quantidade de bolhas eventualmente formadas. 

O processo de cura foi realizado a temperatura ambiente pelo tempo recomendado pelo 

fabricante (72 h).  

Em virtude da dispersão FOR-4 atuar como diluente da resina epoxídica e 

diminuir, portanto, a eficiência da reação de reticulação (LEE; NEVILLE, 1967), a 

proporção utilizada entre endurecedor e resina base foi a máxima recomendada pelo 

fabricante tanto para o sistema SQ 2001/ SQ 3141, quanto para o sistema SQ 2001/ 

SQ 3131. Uma pequena quantidade do material também foi vertida sobre papel 

alumínio, visando a obtenção de placas de espessura próxima de 2 mm. Após o 

processo de cura, as placas foram fraturadas e submetidas a um processo de 

intumescimento com éter étílico (EE) ou com metanol (MeOH). Vale a pena salientar 

que devido à excelente resistência mecânica e à abrasão dos compósitos, o processo 

de intumescimento foi necessário para propiciar a obtenção de pós por maceração do 

material intumescido. As amostras na forma de pós foram caracterizadas pelas técnicas 

de Difração de Raios X (XRD), Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM), Análise Termogravimétrica (TG) e 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). A superfície da fratura das placas foi 

também analisada pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). 
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Tabela 7 - Condições de preparo dos compósitos de resina epoxídica e ferrita de 

cobalto, através da incorporação de dispersão coloidal. 

Amostra 
Resina 

Base 
End. Diluente 

mresina 

(g) 

mend. 

(g) 

Vdil. 

(mL) 
ΦFOR-4.

3
 

CAd SQ 2001 Poliamida - 12,82 12,95 - - 

CAdFF1-0,16 SQ 2001 Poliamida FOR-4 12,76 12,71 1,50 0,062 

CAdFF2-0,32 SQ 2001 Poliamida FOR-4 12,67 12,64 3,00 0,124 

CAdFF3-0,66 SQ 2001 Poliamida FOR-4 12,75 12,77 6,00 0,247 

CAdFF4-1,33 SQ 2001 Poliamida FOR-4 12,74 12,65 12,00 0,497 

CAn SQ 2001 Poliamina - 2,58 0,90 - - 

CAnFF1-1,06 SQ 2001 Poliamina FOR-4 25,75 5,92 12,00 0,435 

(End.: tipo de endurecedor; mresina: massa de resina base; mend: massa de endurecedor; Vdil.: volume de 

diluente (dispersão coloidal FOR-4); ΦFOR-4: fração volumétrica da dispersão FOR-4 nos compósitos.) 

 

3.5 Incorporação do pó de nanopartículas de ferrita de cobalto na 

matriz epoxídica. 

3.5.1 Síntese das nanopartículas de ferrita de cobalto. 

As nanopartículas utilizadas para obtenção dos compósitos preparados pelo 

método de incorporação de pó foram obtidas por método análogo ao descrito no item 

3.2.1. Contudo, alguns parâmetros foram alterados a fim de melhorar as características 

químicas das nanopartículas sintetizadas, particularmente a estequiometria Fe:Co. Os 

parâmetros alterados foram a temperatura de coprecipitação da ferrita de cobalto 

(75°C), o volume (VNaOH) e a concentração da solução de hidróxido de sódio [NaOH]. 

 Para obtenção de uma quantidade suficiente de material magnético, foram 

realizadas três sínteses obtendo-se as amostras FeCo5, FeCo6 e FeCo7, as quais, após 

serem secas em estufa a 65°C por 24 h, foram misturadas por moagem rotativa com 

esferas de zircônia para ruptura de possíveis agregados e passadas  sucessivamente em 

peneiras de aço inoxidável de 170 mesh (90 μm) e 270 mesh (53 μm), descartando as 

frações retidas, obtendo-se a amostra FeCoMis. Na Tabela 8 são descritas as 

condições utilizadas em cada síntese.  

 

 

                                                            
3  𝜙𝐹𝑂𝑅−4 =  

𝑉𝐹𝑂𝑅−4

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒+ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟
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Tabela 8 - Parâmetros experimentais da síntese da ferrita de cobalto. 

Amostr

a 

VNaoH 

(mL) 

[NaOH] 

(mol.L-1) 

VFe 

(mL) 

[Fe3+] 

(mol.L-1) 

VCo 

(mL) 

[Co2+] 

(mol.L-1) 

Taxa de 

Adição 

(mL.min-1) 

Vel. 

Agit. 

(rpm) 

FeCo5 400 1,515 80 0,940 80 0,469 45 960 

FeCo6 400 1,518 80 0,940 80 0,469 47 960 

FeCo7 400 1,519 80 0,941 80 0,469 46 960 

(VNaOH : volume de solução de hidróxido de sódio; VFe : volume de solução de cloreto de ferro III; VCo 

: volume de solução de cloreto de cobalto II; [Fe3+] : concentração da solução de cloreto de ferro III; 

[Co2+] : concentração da solução de cloreto de cobalto II; Vel. Agit.: velocidade de agitação.) 

 

3.5.2 Preparação dos compósitos a partir da incorporação dos pós de 

ferrita de cobalto. 

Os compósitos foram preparados, inicialmente, pela adição de diferentes 

quantidades da amostra FeCoMis (mistura física das amostras FeCo5, FeCo6 e 

FeCo7) ao endurecedor Poliamina. Após homogeneização manual da mistura, esta foi 

adicionada à resina base (Sistema SQ 2001/ SQ 3131). As quantidades de cada 

componente nos compósitos preparados estão apresentadas na Tabela 9. A mistura 

final, Resina Base/Endurecedor/CoFe2O4 foi vertida em frascos de polimetil-

metacrilato com dimensões de 20 mm, revestida com a solução desmoldante 

Polidesmo®, a fim de se obter monolitos cilíndricos. Logo após, as amostras foram 

colocadas em um dessecador acoplado à uma bomba de vácuo, onde permaneceu por 

5 minutos com a finalidade de reduzir a quantidade de bolhas eventualmente formadas.  

O processo de cura foi realizado a temperatura ambiente pelo tempo recomendado pelo 

fabricante (72 h).  
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Tabela 9 - Condições de preparo dos compósitos de resina epoxídica e ferrita de cobalto 

através da incorporação de ciclo-hexano. 

Amostra Resina Base End. 
mresina 

(g) 

mend. 

(g) 

mFeCoMis 

(g) 

CAnP1-5,03 SQ 2001 Poliamina 4,65 1,39 0,32 

CAnP2-8,81 SQ 2001 Poliamina 4,80 1,41 0,60 

CAnP3-16,69 SQ 2001 Poliamina 4,67 1,47 1,23 

CAnP4-28,52 SQ 2001 Poliamina 4,69 1,35 2,40 

(End.: tipo de endurecedor; mresina: massa de resina base; mend: massa de endurecedor; mFeCoMis: massa 

da amostra FeCoMis.) 

Não foram obtidos compósitos empregando-se o endurecedor Poliamida, pois 

ensaios preliminares resultaram em materiais não rígidos.  

Uma pequena quantidade do material também foi vertida sobre papel 

alumínio, visando a obtenção de placas de espessura próxima de 2 mm, que após o 

processo de cura foram fraturadas e submetidas a um processo de intumescimento com 

metanol (MeOH). 

Os compósitos obtidos foram caracterizados pelas técnicas de Difração de 

Raios X (XRD), Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), e Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (TEM), Análise Termogravimétrica (TG) e Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC). A superfície da fratura das placas foi analisada pela 

técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

 

3.6 Técnicas de caracterização dos materiais obtidos. 

3.6.1 Difratometria de Raios X (XRD). 

A técnica de Difratometria de Raios X (XRD), pelo método do pó, foi 

utilizada para caracterização estrutural das amostras, possibilitando a avaliação da 

cristalinidade do material, tipo de ordenamento cristalino (fase cristalina), estimativa 

do diâmetro médio dos cristalitos pelo método de Scherrer (PATTERSON, 1939) e 

dos parâmetros de rede da célula unitária, através de refinamento dos valores de ângulo 

de difração no software UnitCell® (HOLLAND; REDFERN, 1997). As medidas foram 

realizadas no difratômetro ShimadzuTM, modelo XRD® 6000, disponível na Central de 

Análises IQ-UFG, utilizando radiação CuKα com comprimento de onda de λ=1,54056 

Å, tensão de 40 kV, em modo de varredura contínua, na faixa de 10° ≤ 2θ ≤ 80°, com 

velocidade de varredura igual à 2,0°.min-1. 



62 
 

 
 

 

3.6.2 Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR). 

A Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR) é uma 

técnica de caracterização que detecta transições vibracionais na faixa de comprimento 

de onda de 10-2-10-4 cm, ou 102-104 cm-1 (VIJ, 2006;  NAKAMOTO, 2009). Por esta 

técnica foi possível avaliar, qualitativamente, a eficiência do processo de recobrimento 

com ácido oleico e caracterizar quimicamente a resina epoxídica e os compósitos 

preparados. 

Os espectros foram obtidos no Espectrômetro Perkin-ElmerTM, Spectrum® 

400 FT-IR/ FT-FIR, disponível na Central de Análises IQ-UFG, realizando 64 

varreduras na faixa de espectral do infravermelho médio (4000-400 cm-1) com 

resolução de 2 cm-1, através de medidas de transmitância de pastilhas das amostras de 

ferrita de cobalto e dos compósitos dispersos em KBr. As resinas base SQ 2001 e os 

endurecedores SQ 3141 e SQ 3131, tiveram seus espectros obtidos aplicando-se uma 

pequena quantidade dos líquidos entres duas janelas de NaCl, realizando 64 varreduras 

na faixa de espectral do infravermelho médio (4000-1000 cm-1) com resolução de 2 

cm-1, através de medidas de transmitância. 

Posteriormente, os espectros das amostras foram tratados no software 

OriginLab®, versão 8.0 para transformação das medidas de transmitância para valores 

de absorvância. 

 

3.6.3 Espectrofotometria de Absorção Atômica (AA) e Espectrofotometria 

de Absorção Molecular (UV-Vis). 

As análises de composição das nanopartículas foram realizadas no 

Laboratório de Análise de Solos, do Gabinete da Gestação de Mineração de Goiás, em 

um Espectrômetro Perkin-ElmerTM, modelo Analyst® 200, objetivando-se a 

determinação da proporção Fe3+/Co2+. O preparo da solução de análise consistiu na 

adição de 5 mL de ácido clorídrico à aproximadamente 500 mg de ferrita de cobalto e 

posterior diluição com água deionizada para o volume de 50 mL.  

 As análises do teor de ferro nas dispersões coloidais preparadas foram 

realizadas pela técnica de Espectrofotometria de Absorção Molecular (UV-Vis) da 

marca BIOESPECTROTM, modelo SP220®. Foram retiradas alíquotas de 500 μL da 
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dispersão, que foram secas em estufa a 80°C; ao sólido residual obtido foram 

adicionados 5 mL de ácido clorídrico e dilui-se a solução com água deionizada para o 

volume de 100 mL. As concentrações do íon Fe3+, reduzido a Fe2+, foram obtidas 

através do método colorimétrico da 1,10-fenantrolina. (NBR 13934, 1997) 

  

3.6.4.Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). 

O Espalhamento Dinâmico de Luz, ou Espectroscopia de Correlação de 

Fótons, é uma técnica utilizada para determinação diâmetro hidrodinâmico médio de 

partículas ou macromoléculas em dispersões coloidais. Nesse tipo de dispersão, as 

partículas estão em movimento aleatório constante, oriundo das colisões com as 

moléculas do solvente (Movimento Browniano), sendo que a uma mesma temperatura, 

partículas grandes se movimentam mais lentamente do que as partículas menores. 

 Com a incidência de um feixe de luz monocromática de um laser na 

solução coloidal, ocorre um espalhamento da luz em todas direções (Espalhamento 

Rayleigh) resultante da interação das partículas com este feixe. A intensidade 

(“quantidade”) de luz espalhada se relaciona diretamente com o tamanho da partícula: 

partículas grandes espalham mais luz do que partículas menores; com a quantidade de 

luz espalhada determina-se o coeficiente de difusão translacional (Cd), que é uma 

medida de velocidade do movimento browniano, que se correlaciona com o diâmetro 

hidrodinâmico (Dh) através da equação de Stokes-Einstein. (ANDRADE, 2008; 

MALVERN, 2007) Como o Cd depende também da morfologia, da estrutura de 

superfície da partícula e da força iônica do meio, no caso dos fluidos magnéticos, além 

de o diâmetro hidrodinâmico expressar o tamanho da nanopartícula, este expressa 

também a expessura da camada de funcionalização com a molécula surfactante e seu 

raio de solvatação. 

As medidas de DLS foram realizadas no equipamento da Malvern 

InstrumentsTM, modelo Zetasize Nano-ZS® ZEN3600, da Central de Análises IQ-UFG, 

em temperatura de 25 °C. Para realização das medidas adotaram-se os valores de índice 

de refração de 2,3, para a ferrita de cobalto (KRINCHIK et al., 1979; UBE 

INDUSTRIES, 1991) e de 1,452 e 1,496  para o ciclo-hexano e o tolueno, 

respectivamente. Os valores de viscosidade adotados para o ciclo-hexano e tolueno 

foram 0,7739 cP e 0,5897 cP, respectivamente (LIDE, 2006). 
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3.6.5 Análise Termogravimétrica (TG).  

A Análise Termogravimétrica é uma técnica que avalia variações de massa 

na amostra em função de variações de temperatura; de uma maneira geral observa-se 

que o aumento de temperatura gera eventos de perda de massa, que podem ser 

relacionados a reações de decomposição parcial ou total da amostra e fornecem 

informações de constituição, composição química e estabilidade térmica. A utilização 

desta técnica possibilitou avaliar quantitativamente a eficiência do processo de 

funcionalização das nanopartículas e estimar o Coeficiente de Recobrimento, graffting 

(ξ), que expressa a quantidade de moléculas de surfactante por unidade de área de 

superfície das nanopartículas, além de fornecer informações sobre a estabilidade 

térmica dos compósitos preparados. 

As curvas de análise termogravimétrica das amostras de ferrita de cobalto 

funcionalizadas com ácido oleico foram obtidos num analisador térmico ShimadzuTM, 

modelo DTG-60H®, disponível na Central de Análises IQ-UFG, em cadinho de 

platina, com atmosfera de ar sintético e vazão de 50 mL.min-1. O aquecimento 

realizado foi no intervalo de 25-800 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C.min-1 entre 

25-100 °C, 5 °C.min-1 entre 100-600°C e 10 °C.min-1 entre 600-800 °C.  

As curvas termogravimétricas dos compósitos foram obtidas em atmosfera de 

ar-sintético, com vazão 50 mL.min-1. O aquecimento realizado foi no intervalo de 25-

700°C, com taxa de aquecimento de 10 °C.min-1
.  

3.6.6 Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC). 

Uma análise de calorimetria exploratória diferencial (DSC) mede as variações 

de energia térmica que ocorrem em uma amostra submetida ao aquecimento e/ou 

resfriamento. (GABBOT, 2008) Através dela podem ser avaliadas uma série de 

parâmetros como transições de fase de primeira e segunda ordem (fusão, cristalização, 

transição vítrea), reações de desidratação ou decomposição etc. (IONASHIRO, 2005). 

A utilização desta técnica objetivou a determinação da temperatura de transição vítrea 

(Tg) que dá informações sobre o grau de reticulação de sistemas poliméricos. 

As curvas de DSC dos compósitos preparados foram obtidas em um 

calorímetro diferencial por varredura ShimadzuTM, modelo DSC-60 Plus®, disponível 

na Central de Análises IQ-UFG, em atmosfera de nitrogênio e vazão de 50 mL.min-1. 
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O aquecimento realizado foi no intervalo de 25-600 °C, com taxa de aquecimento de 

10 °C.min-1. As curvas foram submetidas a tratamento matemático no software  ta60®, 

versão 2.01, para cálculo da Tg
. 

3.6.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM). 

As análises foram realizadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), JeolTM, JSM – 6610®, equipado com detector de Espectroscopia Dispersiva de 

Raios X (EDS), Thermo scientificTM NSS Spectral Imaging,  disponível no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMIC) da UFG. As medidas foram 

realizadas na fratura das placas de compósitos preparados (≈2mm), sobre a qual se 

depositou uma fina camada de ouro metálico em um sistema de deposição Denton 

VacuumTM, modelo Desk V®. A estimativa do tamanho das bolhas nos compósitos foi 

realizada através do tratamento das imagens de SEM no software ImageJ®, versão 

1.49t. 

3.6.8 Microscopia Eletrônica de Transmisão (TEM). 

A técnica de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) possibilitou a 

caracterização morfológica dos materiais, dando informações sobre o tamanho das 

nanopartículas e do seu grau de dispersão e agregação na matriz epoxídica. As medidas 

foram realizadas no microscópio eletrônico de transmissão JeolTM, JEM-2100®, 

equipado com EDS, Thermo ScientificTM, disponível no Laboratório Multiusuário de 

Microscopia de Alta Resolução (LabMIC) da UFG. 

A amostra FOR-4 foi preparada para análise diluindo-se 500 μL desta em 5 

mL de ciclo-hexano. Após homogeneização, a dispersão obtida foi gotejada em telas 

de cobre suportadas com carbono, aguardando-se a evaporação espontânea do 

solvente.  

As amostras dos pós dos compósitos foram preparadas suspendendo-se 

aproximadamente 5 mg do pó em 3 mL de isopropanol, com o auxílio de ultrassom 

por imersão (15-30 min.). Posteriormente, o sobrenadante da suspensão foi depositado 

em telas de cobre suportadas com carbono. 

Os histogramas de distribuição de diâmetro das amostras, assim como a 

estimativa do tamanho dos agregados de nanopartículas nos compósitos, foram obtidos 

através do tratamento das imagens de TEM no software ImageJ®, versão 1.49t. Os 
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valores de diâmetro das nanopartículas foram ajustados a um modelo de distribuição 

LogNormal no software OriginLab®, versão 8.0.  

 

3.6.9 Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM). 

As medidas de magnetização foram realizadas à temperatura ambiente (22°C) 

e as leituras foram realizadas em duplicata em um magnetômetro ADE-MAGNETICS, 

modelo EV9, situado no Laboratório de Magnetometria e Magnetotransporte do IF-

UFG. Foi colocada numa cubeta de vidro aproximadamente 30 mg de amostra, a qual 

foi vedada com uma haste de vidro e fita de teflon. A curvas de magnetização foram 

obtidas no intervalo de campo magnético entre -18 a 18 kOe. 

 

  



67 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

4.1 Caracterização dos materiais de partida e das resinas 

epoxídicas reticuladas. 

4.1.1 Caracterização química. 

Os espectros de FTIR dos materiais de partidas (Resina Base e 

Endurecedores) são apresentados na Figura 32 e na Tabela 10 são atribuídas as bandas 

observadas. 

A resina base SQ 2001 consiste em cadeias poliméricas de diglicidil éter de 

bisfenol-A (DGEBA), a qual é obtida industrialmente pela reação entre epicloridrina 

e bisfenol A. O espectro de infravermelho da resina base apresentou uma banda de 

absorção de fraca intensidade referente ao estiramento da ligação O-H na região de 

3365 cm-1, possivelmente oriundo de moléculas de bisfenol-A que não se adicionaram 

à epicloridrina. As bandas de maior intensidade observadas situaram-se na região de 

1510 cm-1 e 1248 cm-1 e referem-se ao estiramento da ligação C=C do anel aromático 

e à deformação angular assimétrica ligação de C-O de grupos éteres ligados a grupos 

fenilalquílicos, presentes na estrutura do DGEBA (PAVIA, 2010). 

O espectro do endurecedor do tipo poliamida, SQ 3141, apresentou bandas na 

região de 2925 e 2853 cm-1 referente ao estiramento assimétrico e simétrico da ligação 

C-H, respectivamente. Apresentou também, três fortes bandas de absorção na região 

entre 1654-1551 que estão relacionadas à sobreposição entre os modos vibracionais de 

deformação angular da ligação N-H com os modos de estiramento da ligação C=O de 

amidas, que normalmente são observados em 1640 e 1690 cm-1, respectivamente. A 

fraca banda de absorção observada na região de 3291cm-1 refere-se ao estiramento da 

ligação N-H; a baixa intensidade desta banda está associada ao fato do espectro ter 

sido coletado com a amostra em fase líquida, o que causa um alargamento das bandas 

de absorção devido a interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. As
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 bandas observadas estão em concordância com a esperadas para este endurecedor, 

visto que, segundo o Folheto de Informações de Segurança de Produtos Químicos 

(Anexo D) do material, o endurecedor SQ 3141 consiste numa mistura  com 

composição de 5-10 % de trietilenotetramina e 90-95% de ácidos graxos diméricos 

insaturados (ácido oleico e linoleico). 

 

Tabela 10 - Atribuições das bandas de absorção de infravermelho dos materiais de 

partida. 

Atribuição Resina Base SQ 3141 SQ 3131 CAd CAn 

ν(O-H, N-H) 3365 3291 
3442,3352, 

3293, 3180 
3291 3360, 3300 

ν(-CH2-(OCH2))epoxy 3056 - - 3046 3055 

νass(CH2) 2967, 2929 2925 2933 2924 2961, 2929 

νs(CH2) 2872 2853 2848 2851 2869, 2831 

δ(N-H) 

ν(C=O, CONH2) 
- 

1654,1612, 

1551 
1591 1646 1582 

ν(-C=CPh) 1608, 1510 - 1602, 1510 1608,1510 1607, 1510 

δ(-CH2, -CH3) 1456 1460 1478 1462 1460 

δ(O-H, fenóis) 

νs(C-N) 
1362 1358 1362 1362 1362 

ν(C-O) 1298 - 1273 1296 1297 

δass(C-O, Ph-O-R) 1248 1258 1253 1249 1248 

ν(C-O) 1184 1176 1184 1182 1182 

(νass: estiramento assimétrico; νsim: estiramento simétrico; δass: deformação angular assimétrica; δsim: 

deformação angular simétrica). 
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Figura 32 - Espectros de Infravermelho dos materiais de partida 
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Na amostra de resina epoxídica reticulada com poliamida (CAd), a banda 

referente ao estiramento da ligação N-H (3293 cm-1) apresentou-se com uma 

intensidade relativa maior, em virtude de a amostra ter sido analisada em fase sólida, 

e o seu alargamento é devido a presença de grupos hidroxilas advindas do processo de 

reticulação com o DGEBA. Nessa amostra, é possível observar a contribuição de 

bandas de absorção associadas aos modos vibracionais do DGEBA (ν(-C=CPh) : 1602 

e 1510 cm-1) e também do endurecedor SQ 3141 (ν(C=O, CONH2) : 1646 cm-1). 

O endurecedor do tipo poliamina SQ 3131, por sua vez, apresentou as bandas 

de estiramento simétrico e assimétrico da ligação N-H em 3352 e 3293 cm-1, 
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respectivamente, e uma outra banda menor intensidade em 3180 cm-1 associada ao 

modo harmônico da vibração de deformação angular do grupo N-H, situado em 1646 

cm-1. Na região de 3442 cm-1, observou-se um pequeno ombro atribuído ao estiramento 

da ligação O-H de fenóis, além de uma banda de média intensidade em 1362 cm-1, 

referente a deformação angular deste mesmo grupo. Segundo informações fornecidas 

pelo fabricante, o endurecedor SQ 3131 consiste numa mistura com aproximadamente 

40 % de dietilenotriamina e 25% de fenol (Anexo B). Na amostra CAn, é possível 

observar a contribuição de bandas de absorção associadas tanto a modos vibracionais 

do DGEBA (ν(-C=CPh) : 1607 e 1510 cm-1; δass(C-O, Ph-O-R) : 1248 cm-1 ) quanto do 

endurecedor SQ 3131 (δ (N-H): 1582 cm-1). 

4.1.2 Caracterização térmica.  

A Figura 33 apresenta as curvas de DSC das amostras de resina reticulada 

com endurecedor do tipo poliamida ( CAd) e do tipo poliamina (CAn) e a Figura 34 

apresenta as respectivas curvas termogravimétricas. Na Tabela 11 estão enumerados 

os valores de perda de massa (Δm%), os intervalos de temperatura (T), a temperatura 

de dez por cento de degradação (T10%) e as temperaturas de transição vítrea (Tg). 

A temperatura de transição vítrea (Tg) é uma transição termodinâmica de 

segunda ordem, características de materiais amorfos. Para o caso de materiais 

poliméricos, define-se como um valor médio, de uma faixa de temperatura de 

aquecimento, na qual as moléculas da rede polimérica adquirem mobilidade suficiente 

para realizar mudanças em sua conformação estrutural. Se o material estiver a uma 

temperatura inferior a (Tg) apresentará aspecto rígido (vítreo) e, se ele for submetido a 

uma temperatura superior à sua temperatura de transição vítrea, (T > Tg), apresentar-

se-á em um estado amolecido (borrachoso). 

A temperatura de transição vítrea está altamente correlacionada com o grau 

de reticulação da matriz polimérica, que se reflete diretamente nas propriedades 

mecânicas do material final. 
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 A resina epoxídica reticulada com endurecedor a base de poliamida (CAd) 

apresentou temperatura de transição vítrea de aproximadamente 142°C. A amostra 

reticulada com endurecedor a base poliamina (CAn) apresentou duas temperaturas de 

transição vítrea, 82 e 138°C. A segunda temperatura se encontra próxima ao valor de 

140°C reportado por DENQ (1999) e colaboradores para resina epoxídica reticulada 

na presença de dietilenotriamina (DETA). A presença de uma temperatura de transição 

vítrea mais baixa é um indicativo que a reação de cura não se processou 

completamente, o que resultou em uma fração de cadeias poliméricas com maior 

mobilidade. É comum que a reação de cura não se processe completamente em 

sistemas que possuem um baixo tempo de gelificação (gel time), pois, uma vez que 

esse ponto é atingindo, a mistura encontra-se em um estado semi-sólido e a difusão 

das moléculas de endurecedor para realizar o ataque nucleofílico aos anéis oxirano se 

torna limitada. 

(A) 

(B) 

Figura 33 - Curvas de DSC das amostras: a) CAd; b)CAn. 
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 Neste caso, pode ser indicado um tratamento térmico pós-cura ou até mesmo 

a realização da cura em uma temperatura levemente superior à temperatura de 

transição vítrea, o que propicia um incremento nas propriedades mecânicas do 

termofixo. (ABDELKADER; WHITE, 2005)  

 

Figura 34 - Curvas termogravimétricas do sistemas epoxídicos reticulados com 

endurecedor Poliamida (CAd) e Poliamina (CAn). 
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Tabela 11 - Faixas de temperatura, variação de perda de massa, temperatura de 

degradação e temperatura de transição vítrea dos sistemas epoxídicos reticulados 

com endurecedor polimina e poliamida. 

Amos. T1 

(°C) 

Δm1 

(%) 

T2 

(°C) 

Δm2 

(%) 

T3 

(°C) 

Δm3 

(%) 

T10% 

(°C) 

Tg (I) 

(°C) 

Tg (II) 

(°C) 

CAd 37-255 5  255-466  60 467-600 35 291 - 142 

CAn 35-231 5  232-418 44 419-579 51 280 82 138 

(Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; T10%: temperatura de dez por cento de 

degradação;Tg: temperatura de transição vítrea; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de massa) 

 

As curvas termogravimétricas de ambas amostras apresentaram perfis de 

decomposição em três etapas. Conforme estudos relatados na literatura (VOGT, 1985; 

GRASSIE et al., 1986; ROSE et al., 1993; LE BRAS et al., 1996; MUSTO et al., 



74 
 

 
 

2001), a primeira etapa de decomposição refere-se à desidratação das hidroxilas 

presentes nos grupos fenólicos da matriz epoxídica que leva a reações de ciclização 

intramolecular. A segunda etapa refere-se a pirólise do material que pode envolver a 

formação de material carbonáceo advindo de reações de desidrogenação e ciclização 

no material, geração de aldeídos e compostos fenólicos em fase gasosa, além de 

formação de alcatrão, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos de grande peso 

molecular. De acordo com o mecanismo proposto por LE BRAS (1996) as duas 

primeiras etapas acontecem com baixo índice de consumo de oxigênio, o que torna o 

resíduo formado estável na faixa de temperatura entre 300 e 500°C. Além disso, a 

deposição do material carbonáceo, formado na segunda etapa, atua como agente 

retardante de chama prevenindo a combustão do material. O último evento de perda 

de massa refere-se à decomposição termo-oxidativa do resíduo carbonáceo formado. 

A temperatura de dez por cento de degradação (T10%), também denominada 

onset temperature, é uma medida da estabilidade térmica do material e este valor dá a 

temperatura máxima na qual o termofixo pode ser aplicado (GUO et al., 2014; 

LAKOURAJ et al., 2014). O valor de T10% da amostra CAd é cerca de 10°C maior que 

a da amostra CAn, indicando que a reticulação com poliamida leva a formação de um 

material de maior estabilidade térmica. Outro fato que corrobora essa afirmação é que 

todos os eventos de perda massa para a amostra CAd ocorreram em faixas de 

temperaturas superiores às observadas para a amostra CAn. É notável também a 

correlação entre os valores de T10% e Tg. 

Para a avaliação do efeito da adição de ciclo-hexano nas propriedades 

térmicas da resina epoxídica reticulada com poliamida, foram preparadas amostras que 

foram curadas na presença de diferentes quantidades de ciclo-hexano. As curvas de 

DSC dessas amostras são apresentadas na Figura 35 e a Tabela 12 enumera os valores 

de Tg calculados. Estudos sobre o efeito da presença de diferentes tipos de solventes 

orgânicos (polares ou apolares), reportados anteriormente na literatura, demostram 

também um decréscimo significativo no grau e na velocidade de reticulação e, 

principalmente, nas propriedades mecânicas da matriz epoxídica, mesmo com a 

remoção do solvente durante o processo de cura (LAU et al., 2005; LOOS et al., 2008; 

TEH et al., 2008) 

Podemos observar que inicialmente nas amostras CAdCH1 e CAdCH2 a 

adição de ciclo-hexano leva ao aparecimento de duas transições, uma a mais baixa 
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temperatura (115°C) e outra em temperatura mais elevada (170°C). Nota-se que a 

temperatura de transição vítrea da amostra CAd é exatamente igual a média entre as 

Tg I e II observadas nessas amostras, contudo, o perfil das curvas indica que a adição 

de ciclo-hexano favorece a distinção de duas regiões: uma com maior grau de 

reticulação e outra com grau de reticulação menor. Já a amostra CAdCH4, a qual 

possui maior fração volumétrica de ciclo-hexano (ΦCH = 0,493), possui temperatura 

de transição vítrea bastante inferior que a amostra CAd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(C) 

(D) 

(B) 

(A) 

Figura 35 - Curvas de DSC das amostras: a)CAdCH1; b)CAdCH2; c)CAdCH3; 

d)CAdCH4. 
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Tabela 12 - Valores de temperatura de transição vítrea dos sistemas epoxídicos 

reticuladas com endurecedor poliamida, na presença de ciclo-hexano: a)CAdCH1; 

b)CAdCH2; c)CAdCH3; d)CAdCH4; 

Amostra Tg I (°C) Tg II (°C) 

CAd 142 - 

CAdCH1 115 171 

CAdCH2 114 175 

CAdCH3 145 - 

CAdCH4 124 - 

(Tg I:  primeira temperatura de transição vítrea; Tg II:  segunda temperatura de transição vítrea.) 

 

A Tabela 13 apresenta as faixas de temperatura e os eventos de perda massa 

das amostras e a Figura 36 apresenta as curvas termogravimétricas das amostras de 

resina epoxídica reticulada com endurecedor poliamida, na presença de ciclo-hexano. 

 

Figura 36 - Curvas termogravimétricas dos sistemas epoxídicos reticuladas com 

endurecedor poliamida, na presença de ciclo-hexano: a)CAdCH1; b)CAdCH2; 

c)CAdCH3; d)CAdCH4. 
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Tabela 13 - Faixas de temperatura, variação de perda de massa, temperatura de 

degradação epoxídicos reticulados com endurecedor poliamida, na presença de 

ciclo-hexano. 

Parâmetro CAd CAdCH1 CAdCH2 CAdCH3 CAdCH4  

T1 37-255 °C 33-255 °C 34-257 °C 24-257 °C 33-248 °C  

Δm%1 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %  

T2 255-466 °C 256-404 °C 257-390 °C 258-393 °C 250-401 °C  

Δm%2 60 % 38 % 28 % 28 % 34 %  

T3 467-600 °C 405-480 °C 391-459 °C 392-587 °C 402-474 °C  

Δm%3 35 % 46 % 67 % 67 % 52 %  

T4 - 483-580 °C - - 481-569 °C  

Δm%4 - 11 % - - 9 %  

T10% 291 °C 287°C 291°C 291°C 280°C  

(Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; T10%: temperatura de dez por cento de 

degradação; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de massa) 

 

O comportamento térmico não apresentou uma variação linear com o 

aumento da quantidade adicionada de ciclo-hexano. As amostras CAdCH1 e 

CAdCH4 apresentaram perfil de decomposição em 4 etapas e as amostras CAdCH2 

e CAdCH3 apresentaram perfil de decomposição em três etapas.  

 Embora o valor de T10% das amostras nas quais se adicionou ciclo-hexano 

não tenham variado significativamente em relação ao observado para resina epoxídica 

obtida sem solvente, todas as faixas de temperatura (T1, T2 e T3) dos eventos de perda 

de massa diminuíram drasticamente, indicando que a estabilidade térmica da resina 

epoxídica, em altas temperaturas (> 400°C) é alterada pela adição de ciclo-hexano.  

4.1.3 Caracterização morfológica e textural. 

A análise de MEV da superfície de fratura dos compósitos permite avaliar de 

maneira indireta algumas propriedades mecânicas, como por exemplo a resistência à 

fratura ou tenacidade (SRIVASTAVA et. al., 2012). As amostras apresentaram 

comportamento típico de materiais com fratura do tipo frágil em que a superfície de 

fratura é extremamente irregular, com trincas de propagação multidirecionais. Este 

comportamento está relacionado ao fato de a reticulação promover a formação de 

ligações randômicas, ou seja, sem nenhuma direção preferencial (JESUS, 2005).  
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Nas Figura 37.a e 37.b podemos verificar que a amostra CAd apresenta 

superfície com aspecto mais liso e uniforme (maior caráter dúctil) quando comparada 

com a amostra CAn (Figura 37.c e 37.d). Essa constatação indica que os materiais 

reticulados com endurecedores do tipo poliamida são mais tenazes e não sofrem 

ruptura abrupta. Isso se deve ao fato do maior volume livre entre as cadeias poliméricas 

uma vez que a cadeia orgânica de uma poliamida é maior que a cadeia carbônica de 

uma poliamina (RATNA, 2003). 

A amostra CAn apresentou um maior número de bolhas em virtude de seu 

rápido tempo de endurecimento (gel time), o que dificulta a remoção eficiente destas 

com a aplicação de vácuo. 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 37 - Imagens de SEM da fratura dos sistemas epoxídicos reticulados com: 

a,b)  Poliamida (CAd); c,d) Poliamina (CAn). 



79 
 

 
 

4.2 Preparo das dispersões coloidais de ferrita de cobalto em 

solventes orgânicos. 

4.2.1 Caracterização estrutural e química das nanopartículas. 

Na Figura 38 é apresentado os difratogramas de raios X, das amostras de 

ferrita de cobalto sintetizadas conforme a metodologia descrita no item 3.3.1; todas as 

amostras apresentaram padrão de difração referente à estrutura cúbica do tipo espinélio 

inverso, conforme a carta cristalográfica da ferrita de cobalto com número JCPDS#88-

2152. Na Tabela 14, são apresentados os valores calculados de diâmetro médio de 

cristalito (DDRX), parâmetro de rede e as razões Fe3+/Co2+ nos sólidos. 

As amostras FeCo1, FeCo2 e FeCo4 apresentaram diâmetros médios 

entre 10-12 nm, enquanto a amostra FeCo3 apresentou diâmetro maior; próximo a 16 

nm. Este aumento de tamanho pode ser compreendido considerando-se que a síntese 

da amostra FeCo3 foi realizada empregando-se uma taxa de adição (40 mL.min-1) da 

solução de íons ferro e cobalto inferior àquela utilizada na síntese das amostras FeCo1, 

FeCo2 e FeCo4 (45 mL.min-1). Uma taxa de adição mais lenta propicia a formação de 

um número menor de núcleos e favorece o crescimento das partículas (LAMER & 

DINEGAR, 1950). Uma vantagem no emprego desta condição é a melhor 

cristalinidade das nanopartículas resultantes, que é evidenciada pelo valor de 

parâmetro de rede observado para essa amostra (8,384 Å), o qual foi mais próximo ao 

parâmetro de rede da ferrita de cobalto bulk (8,396 Å) do que as outras amostras 

(CEDEÑO-MATTEI et. al., 2009), como pode ser verificado na Tabela 14 . 

A razão Fe3+/Co2+
 expressa a proporção dos íons nos sólidos preparados, 

sendo a razão estequimétrica ideal igual a 2. No caso específico  das ferritas de cobalto, 

devido às interações de supertroca entre Fe3+
Td―Fe3+

Oh serem diferentes daquelas 

entre Co2+
Td―Fe3+

Oh, a ocupação de sítios tetraédricos por íons Co2+ pode ser 

favorecida, levando ao desvio de estequiometria (CEDEÑO-MATTEI et. al.,  2009). 
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Figura 38 -Difratogramas de Raios X das nanopartículas de ferrita de cobalto. 
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Tabela 14 - Parâmetros Estruturais das Nanopartículas de Ferrita de Cobalto 

Amostra Ddrx (nm) 
Parâmetro de Rede 

(Å) 
Fe3+ / Co2+ CoxFe3-xO4 

FeCo1 10 8,358 1,84 Co1,06Fe1,94O4 

FeCo2 12 8,362 1,81 Co1,07Fe1,93O4 

FeCo3 16 8,384 1,81 Co1,07Fe1,93O4 

FeCo4 12 8,353 1,44 Co1,23Fe1,77O4 

(DDRX: diâmetro médio de cristalito calculado pela equação de Scherrer; Fe3+/Co2+: razão molar ferro 

III cobalto II.) 

 

Em todas as sínteses, as ferritas de cobalto obtidas não apresentaram 

estequiometria ideal. Diversos fatores experimentais influenciam nessa proporção 

estequiométrica, tais como: a concentração dos sais metálicos, a temperatura de 

aquecimento, o pH da suspensão durante o processo de maturação, etc. 
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 O maior desvio de estequiometria apresentado pela amostra FeCo4 está, 

provavelmente, associado à condição de maior diluição das soluções de íons ferro e 

cobalto empregadas na síntese dessa amostra. Neste caso, o volume final da mistura 

reacional é maior,  o que resulta em um menor pH da suspensão durante o processo de 

maturação, diminuindo assim a taxa de conversão dos oxihidróxidos metálicos (δ-

FeO(OH) e CoO(OH)) em CoFe2O4. Vale a pena salientar que não é possível 

identificar pela técnica de XRD a presença ou não dos oxihidróxidos nas amostras 

devido a sobreposição dos seus picos de difração com os pidos associados a ferrita de 

cobalto (KIYAMA, 1978). 

Na Figura 39 são apresentadas as imagens de Microscopia de Transmissão 

de Alta Resolução da amostra FeCo4. Observa-se na Figura 39.a, que as 

nanopartículas apresentam uma morfologia cúbica irregular, contendo uma pequena 

fração de nanopartículas com morfologia esférica. Na ampliação, Figura 39.b, é 

possível observar os planos cristalinos das nanopartículas sintetizadas. De acordo com 

o modelo proposto por Olsson et al (2005), a morfologia da ferrita de cobalto, obtida 

por coprecipitação sem a presença de aditivos para maturação, pode ser controlada 

com o ajuste da velocidade de crescimento das nanopartículas à qual varia com a razão 

entre as concentrações finais dos metais e de base, (
[Me]f

[OH]f
), durante o processo de 

maturação. Em condições de baixa alcalinidade e baixas velocidades de agitação, a 

conversão dos oxi-hidróxidos de ferro e de cobalto em espinélio é lenta, favorecendo 

a morfologia cúbica. Deste modo, era de se esperar que a amostra FeCo4 apresentasse 

apenas nanopartículas de morfologia cúbica regular. Entretanto, as nanopartículas 

apresentaram morfologia cúbica irregular, o que pode estar relacionado à utilização de 

uma alta velocidade de agitação (1200 rpm) que propiciou um crescimento não-

ordenado das faces das nanopartículas. 
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O histograma de distribuição de tamanho da amostra FeCo4, apresentado 

na Figura 40 demonstra que o diâmetro modal obtido (DTEM) foi de 10,6 nm, valor 

ligeiramente inferior ao calculado a partir da equação de Scherrer (DDRX = 12 nm). O 

elevado índice de polidispersão (PDi) está associado à metodologia de coprecipitação, 

que não propicia um processo de crescimento com velocidade idêntica para todos os 

núcleos formados.  

Não foram obtidas imagens de microscopia das demais amostras (FeCo1, 

FeCo2, FeCo3) devido ao fato de essas não terem sido utilizadas na preparação dos 

compósitos. 

(A) 

(B) 

Figura 39 - Imagens de TEM da amostra FeCo4: (a) baixa 

magnificação; (b) alta magnificação. 
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Figura 40 - Histograma de Distribuição de Tamanho, obtido por TEM, da amostra FeCo4. 
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4.2.2 Funcionalização da superfície das nanopartículas de ferrita de 

cobalto com ácido oleico. 

Os espectros de infravermelho confirmaram qualitativamente a eficácia da 

etapa de recobrimento da superfície das nanopartículas com o ácido oleico. O espectro 

de uma amostra sem funcionalização (FeCo1), conforme apresentado na Figura 41, 

apresentou uma banda larga de absorção na região 3420 cm-1, referente ao estiramento 

da ligação O-H de moléculas de água adsorvidas na superfície das nanopartículas. Foi 

observada a banda característica da estrutura de tipo espinélio inverso, associada ao 

estiramento da ligação Me-O (602 cm-1) e um ombro da banda de absorção referente à 

deformação angular da ligação Me-O (419 cm-1). Nas amostras de ferrita de cobalto 

funcionalizadas, os modos vibracionais de grupos funcionais da molécula do 

surfactante passaram a ser observados. A Tabela 15 enumera a atribuições das bandas 

de absorção apresentadas. 
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Figura 41 - Espectros de infravermelho das nanopartículas de CoFe2O4 funcionalizadas 

com Ácido Oleico. 
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Tabela 15 -Atribuição das bandas de Absorção, na Região do Infravermelho, observadas 

nas nanopartículas funcionalizadas. 

(νass: estiramento assimétrico; νsim: estiramento simétrico; δass: deformação angular assimétrica; δsim: 

deformação angular simétrica). 

Atribuição FeCo2 FeCoAO1 FeCoAO2 FeCoAO3 FeCoAO4 

 ν(O-H)*  3420 3426 3433 3443 3411 

νas(CH2) - 2923 2924 2924 2923 

νs(CH2) - 2853 2853 2853 2853 

δ(O-H)* - 1610 1615 1610 - 

νas(COO-) - 1550 1560 1555 1557 

νas(C-O, R-COO-NH4
+) - - 1384 1384 - 

νs(COO-) - 1428 1430 1430 1425 

ν(Fe-O)*  602 593 600 595 591 

δ (Fe-O)* 419 420 425 418 409 
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A molécula do surfactante interage com a superfície da nanopartícula 

através do grupo carboxilato (COO-). Para a molécula de ácido oleico livre, a absorção 

do grupo C=O se situa entre a região de 1720 a 1705 cm-1; contudo, para as amostras 

preparadas, essa absorção deslocou-se para regiões próximas a 1560 cm-1. Esse 

deslocamento para regiões de menor energia indica que o grupo carboxilato se 

encontra quimissorvido na superfície das nanopartículas, no qual os átomos de 

oxigênio se encontram simetricamente ligados ao íon metálico (WU et al., 2004). 

Outro parâmetro de análise importante é a distância (D) entre as bandas 

relativas aos modos de estiramento assimétrico e simétrico de grupos carboxilato, que 

pode ser usada para identificar o tipo de interação estabelecida entre o carboxilato e o 

metal (NAKAMOTO, 2009). Uma distância D situada entre 200 cm-1 e 320 cm-1 

corresponde à interação monodentada, mas também pode indicar interações de caráter 

iônico. Por outro lado, valores de D menores que 110 cm-1 correspondem à interação 

bidentada, enquanto que valores entre 140 cm-1 a 190 cm-1 correspondem à interação 

bidentada em ponte. Os tipos de interações estabelecidas entre os grupos carboxilatos 

e a superfície das nanopartículas são apresentadas na Figura 42. 

Os valores de “D” observados para as amostras preparadas estão entre 122 

a 132 cm-1. De acordo com o estudo realizado por LIMAYE e colaboradores (2009) 

os grupos carboxilato da molécula de ácido oleico interagem com os átomos da 

superfície da ferrita de cobalto com uma coordenação do tipo bidentada em ponte; 

entretanto, outros tipos de coordenação, como a bidentada podem estar presentes, uma 

vez que estas bandas de absorção estão alargadas (VIALI et al., 2010; SOLER et al., 

2007).  

A magnitude da interação entre a molécula surfactante e a superfície das 

nanopartículas é um parâmetro determinante na estabilidade coloidal da dispersão 

resultante, tendo em vista que o agente surfactante é o responsável por essa 

estabilização. A interação do tipo bidentada é mais forte do que a interação do tipo 

monodentada, uma vez que esta possui dois átomos de oxigênio coordenados a um 

mesmo íon metálico; a interação do tipo bidentada em ponte é de magnitude 

intermediária, ou seja, menos forte que a interação bidentada e mais forte que a 

interação monodentada. 
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Figura 42 - Esquema dos possíveis modos de interação entre a espécie oleato e os 

íons  ferro da superfície das nanopartículas de ferrita de cobalto: (a) ligação do tipo 

monodentada, (b) ligação do tipo bidentada, (c) ligação do tipo bidentada em ponte 

e (d) interação eletrostática entre o íon carboxilato e a superfície protonada 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Nos espectros das amostras FeCoAO2 e FeCoAO3, nas quais ocorreu o 

processo de gelificação, foi observada uma banda estreita na região de 1384 cm-1, 

referente ao estiramento da ligação C-O do íon oleato de amônio indicando claramente 

que o processo de lavagem, com as soluções etanólicas de ácido oleico e oleilamina, 

não foi suficiente para remoção deste (KLOKKENBURG et.al., 2007). 

As curvas termogravimétricas (Figura 43) permitiram avaliar a eficiência do 

procedimento de funcionalização e, com base nos valores de perda de massa, foi 

possível cálcular o Índice de Recobrimento (Grafting – ξ), apresentado na Tabela 16, 

que representa o número médio de moléculas de surfactante ligadas a superfície das 

nanopartículas. Para a molécula de ácido oleico os valores de graffting ideal, para um 

recobrimento uniforme do tipo monocamada, se situam na faixa de 3,2 a 4,5 moléculas 
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de AO por nanômetro quadrado de nanopartículas (KLOKKENBURG et al., 2007; 

VIALI, 2009) 

A curva termogravimétrica referente à amostra FeCoAO1 apresentou apenas 

uma etapa de perda de massa relativa à decomposição do surfactante, comportamento 

característico de recobrimento do tipo monocamada; entretanto, as demais amostras 

(FeCoAO2, FeCoAO3 e FeCoAO4) apresentaram processos de decomposição do 

ácido oleico em duas etapas, comportamento característico de recobrimento do tipo 

multicamada (SHEN et. al., 1999). 

A descontinuidade observada nas curvas termogravimétricas das amostras 

com recobrimento do tipo multicamada revela que o processo de perda de massa é 

acompanhado com uma elevação brusca de temperatura oriundo da combustão do 

surfactante (IONASHIRO, 2005). No recobrimento do tipo monocamada (FeCoAO1), 

por sua vez, a combustão não é observada. Ao compararmos o comportamento térmico 

de nanopartículas de maghemita funcionalizadas com ácido oleico, não é observada a 

combustão do surfactante para o recobrimento do tipo multicamada, sendo este um 

indicativo de que a presença dos íons Co2+ catalisa a decomposição das moléculas de 

ácido oleico que interagem com as nanopartículas. O inset da Figura 43 apresenta a 

variação da massa com o tempo de análise e possibilita uma melhor distinção das 

diferentes etapas de perda de massa.  

O grau de inflexão da curva de variação de massa na curva termogravimétrica 

propicia informações da magnitude das interações químicas envolvidas nos processos. 

Inflexões menores (ou variações de massa lentas) são características de interações 

fortes entre o surfactante e as nanopartículas, enquanto que inflexões bruscas (ou 

variações de massa rápidas) são características de interações de menor magnitude entre 

o surfactante e a superfície das nanopartículas. Na amostra com recobrimento do tipo 

monocamada, percebe-se que a variação da massa é mais lenta, ao contrário das 

amostras com recobrimento do tipo multicamada, que apresentam variações bruscas 

de massa com o aumento da temperatura (SHEN et. al., 1999). 
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Figura 43 – Curvas termogravimétricas das amostras de ferrita de cobalto 

funcionalizada com ácido oleico. 
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Tabela 16 -  Faixas de temperatura, variação percentual de perda de massa e índice de 

recobrimento das NPs funcionalizadas com ácido oleico. 

Parâmetro FeCoAO1 FeCoAO2 FeCoAO3 FeCoAO4 

T1 201,4 – 289,2 °C 214,6 – 245,7 °C 222,4 – 245,7 °C 188,6 – 243,4 °C 

∆m%1 16,25 % 17,5 % 7,70 % 13,01 % 

T2 - 259,6 – 307,0 °C 254,5 – 310,1 °C 251,2 – 311,4 °C 

∆m%2 - 2,99 %   7,94 % 1,44 % 

ξT 4,0 AO.nm-2 4,4 AO.nm-2 5,9  AO.nm-2 3,8  AO.nm-2 

(Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de 

massa; ξT : índice de recobrimento) 
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O mecanismo de adsorção das moléculas de ácido oleico em nanopartículas 

de maghemita proposto por Reino (2012) ocorre em três etapas: i) desprotonação do 

ácido oleico quando este é adicionado à suspensão das nanopartículas em meio ácido 

e solubilização dos oleatos na fase aquosa; ii) adsorção das cadeias de oleato na 

superfície das nanopartículas; iii) transferência gradativa das nanopartículas 

funcionalizadas para a fase orgânica. Contudo, pequenas variações nas condições 

experimentais, tais como temperatura, pH, velocidade de agitação, podem interferir na 

eficácia de cada uma das etapas. Deste modo, as condições selecionadas nesse trabalho 

visaram reproduzir as condições otimizadas para o sistema Fe2O3/AO que 

propiciaram um recobrimento do tipo monocamada e que resultaram em dispersões 

com maior estabilidade coloidal. 

Para as amostras FeCoAO2 e FeCoAO3 o recobrimento obtido foi do tipo 

multicamada devido ao ajuste de pH ter sido realizado com uma solução de NH4OH 

de maior concentração, o que favoreceu a gelificação da suspensão. Segundo Erler e 

colaboradores (2013), a concentração da solução de amônia interfere na velocidade de 

transferência das nanopartículas para fase orgânica e em altas concentrações (>10% 

em massa) é impedida completamente devido à formação de uma emulsão constituída 

do sal de amônio do ácido graxo (NH4
+-OOC-R). 

A amostra FeCoAO4 também apresentou recobrimento de tipo multicamada 

devido à temperatura de aquecimento da suspensão ter sido inferior à utilizada no 

procedimento de funcionalização da amostra FeCoAO1, cujo recobrimento foi do tipo 

monocamada. O aumento da temperatura de aquecimento influencia tanto na reação 

de adsorção do surfactante, bem como na velocidade de transferência das 

nanopartículas funcionalizadas para a fase orgânica, uma vez que em altas 

temperaturas a viscosidade da suspensão AO/NPs diminui.   

É importante ressaltar que as observações experimentais sugerem a 

necessidade de um aquecimento maior (70°C) para o recobrimento da ferrita de cobalto 

do que para a maghemita (60°C) (REINO, 2012), contudo, as possíveis causas dessa 

observação são de complexa descrição, dada a ausência de dados sobre o mecanismo 

da reação de adsorção do ácido oleico. 
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4.2.3 Estudo dos agregados de nanopartículas nas dispersões coloidais 

preparadas. 

As dispersões coloidais das nanopartículas funcionalizadas com ácido oleico 

foram caracterizadas por medidas de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). Através 

dessas medidas, foram obtidos os diâmetros hidrodinâmicos em função da distribuição 

de intensidade luz espalhada (Dh(i)) de acordo com a equação de Stokes-Einstein.   

Através da Teoria de Mie, obtêm-se os diâmetros hidrodinâmicos em função 

da distribuição de volume (Dh(v)) ou número (Dh(n)), a partir dos valores de Dh(i). O 

equipamento também fornece o denominado diâmetro hidrodinâmico médio (Dh(z)), 

que serve para comparação entre amostras dispersas em um mesmo solvente e com 

distribuição monomodal (apenas um pico) e monodispersas (MALVERN, 2007). Os 

valores são apresentados na Tabela 17 e os gráficos de distribuição em intensidade e 

número são apresentados nas Figuras 44 e 45, respectivamente. 

 

Tabela 17 - Diâmetro hidrodinâmico obtido por DLS, e concentração de CoFe2O4 dos 

fluidos, obtida por UV-Vis. 

Fluido 
[CoFe2O4] 

(g.L-1) 

Dh(n) 

(nm) 

Número 

(%) 

Dh(i) 

(nm) 

Intensidade 

(%) 

Dh(z) 

(nm)  

Ind. 

Polidispersão 

FOR-1 3,80 28 100 61 100 50 0,16 

FOR-2 7,65  28 100 

40 12,6 

174 0,61 203 69,5 

4542 18 

FOR-3A 3,52 
10 22,9 

12 0,2 

89 0,30 115 96,5 

30 77,1 4392 3,4 

FOR-3B 
3,52 

23 100 
105 98,3 

71 0,33 
 4316 1,7 

FOR-4 28,12  37 100 98 100 80 0,22 

(Dh(n): diâmetro hidrodinâmico por número; Dh(v) : diâmetro hidrodinâmico de volume; Dh(i) : diâmetro 

hidrodinâmico de intensidade; Dh(z): diâmetro hidrodinâmico médio; [CoFe2O4]: concentração de ferrita 

de cobalto na dispersão coloidal.) 

 

A estabilidade coloidal das dispersões preparadas está diretamente relacionada 

aos parâmetros experimentais do processo de recobrimento. As dispersões FOR-1 e 

FOR-4, nas quais não ocorreu a gelificação, apresentaram distribuição de diâmetro 

hidrodinâmico do tipo monomodal e ausência de grandes agregados de nanopartículas. 
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O aumento na temperatura de aquecimento na etapa de funcionalização (FOR-1) 

propiciou uma adsorção mais efetiva das moléculas de ácido oleico, reduzindo o 

diâmetro hidrodinâmico médio e o índice de polidispersão em virtude de uma melhor 

interação do solvente com o recobrimento do tipo monocamada. 

De um modo contrário, as dispersões de suspensões que sofreram gelificação 

na etapa de recobrimento apresentaram distribuição de diâmetros hidrodinâmicos do 

tipo bimodal, evidenciando a presença de agregados com diâmetro próximo a 4000 

nm. Em relação as dispersões FOR-3A e FOR-3B, podemos afirmar que a estocagem 

em ambiente refrigerado pode levar a uma pequena diminuição da estabilidade 

coloidal em virtude do aumento do Dhn e da quantidade dos agregados de maior 

tamanho. Entretanto, em virtude da alta volatilidade dos solventes empregados, é 

recomendável a estocagem das dispersões em ambiente refrigerado. 

A dispersão FOR-2¸ preparada em tolueno, foi a que apresentou o maior índice 

de polidispersão e elevada quantidade agregados de diâmetros hidrodinâmicos 

maiores. Segundo Gyergyek et al. (2011), dispersões estáveis de magnetita 

funcionalizadas com ácido oleico só podem ser obtidas em solventes cuja a constante 

dielétrica (εr) seja inferior a 5, sendo que apenas o THF (εr = 7,521) é exceção a esta 

regra. Deste modo, era esperado que a utilização do tolueno (εr = 2,379) como líquido 

dispersante levasse a dispersões com estabilidade coloidal similar às com ciclo-hexano 

(εr = 2,024) e de maior miscibilidade com a resina epoxídica. Contudo, este 

comportamento não foi observado devido ao tipo de recobrimento com o ácido oleico 

ser multicamada, que reduz a capacidade de interpenetração do solvente, diminuindo 

seu poder de solvatação (SHEN et al., 2001). 

Portanto, a utilização do ciclo-hexano para dispersão de nanopartículas de 

ferrita de cobalto funcionalizada com ácido oleico foi mais adequada para ambos os 

tipos de recobrimento (mono ou multicamada). 
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4.2.4 Estudos das propriedades magnéticas das nanopartículas 

preparadas. 

A Figura 46 e a Tabela 18 apresentam os dados das medidas de 

magnetometria de algumas amostras preparadas antes (FeCo1 e FeCo4) e após o 

recobrimento com ácido oleico (FeCoAO1 e FeCoAO4). O inset da Figura 46 

evidencia as variações na coercividade entre as amostras. 

 

Figura 46 - Curvas de magnetização das amostras de nanopartículas de ferrita de 

cobalto puras e funcionalizadas com ácido oleico.  
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Tabela 18 - Resultados das curvas de magnetização das amostras de nanopartículas 

puras e funcionalizadas com ácido oleico. 

(HC: campo coercivo; MS exp: magnetizaçãode saturação) 

Amostra CoxFe3-xO4 -HC (Oe) HC (Oe) HC(Médio)(Oe)  MS exp (emu.g-1). 

 FeCo1 Co1,06Fe1,94O4 -85  136 110 21,0 

FeCoAO1 Co1,06Fe1,94O4 -318 315 316 47,7 

FeCo4 Co1,23Fe1,77O4 -123 122 122 40,0 

FeCoAO4 Co1,23Fe1,77O4 -104 106 105 44,2 
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Os valores de magnetização de saturação (MS) apresentados pelas amostras 

FeCo1 e FeCo4 estão inferiores a magnetização de saturação da ferrita de colbalto bulk  

que é de 80 emu.g-1
 (CULLITY; GRAHAM, 2007). Essa diminuição significativa da 

magnetização de saturação em relação ao material bulk se deve aos efeitos de 

superfície presentes na dimensão nanométrica, que levam à formação de uma camada 

não-magnética na superfície das nanopartículas. Esse fenômeno se deve à orientação 

randômica dos spins eletrônicos dos íons metálicos na superfície (spin-canting) e à 

presença de fases indesejadas, tais como os oxihidróxidos de ferro e cobalto, que 

eventualmente podem formar estruturas em camadas do tipo core-shell com a ferrita 

de cobalto (FRANCO; ZAPF, 2008). A amostra FeCo1 apresentou valores, tanto de 

MS quanto de HC, idênticos aos obtidos por Ayyappan e colaboradores (2009) para 

nanopartículas sintetizadas pelo método de coprecipitação e com estequiometria e 

diâmetros similares. 

Quando comparamos os valores de MS das amostras FeCo1 e FeCo4, vemos 

que a magnetização de saturação da segunda é quase o dobro à da primeira. A amostra 

FeCo1 apresenta fórmula Co1,06Fe1,94O4 e diâmetro médio de 10 nm; a amostra FeCo4, 

por sua vez, apresenta fórmula Co1,23Fe1,77O4 e diâmetro médio de 12 nm. Deste modo, 

o aumento da MS está relacionado principalmente ao aumento da quantidade de íons 

Co2+ entre essas amostras (KIYAMA 1978), visto que são estes os responsáveis pela 

resultante ferrimagnética da CoFe2O4 (vide Tabela 1). Além disso, existe uma 

contribuição associada ao aumento do diâmetro médio das nanopartículas.  

Verificou-se também um aumento da magnetização de saturação após a 

funcionalização da superfície das nanopartículas, para ambas amostras, e um aumento 

do campo coercivo para amostra FeCoAO1. Gyergyek e colaboradores (2012) 

observaram que nanopartículas de ferrita de cobalto com diâmetro próximo a 10 nm e 

funcionalizadas com ácido oleico apresentaram magnetização de saturação de 40 

emu.g-1, resultados estes com extrema similitude aos verificados neste trabalho.  

O aumento da magnetização de saturação com a funcionalização já foi 

relatado por diversos autores na literatura, tanto para o recobrimento de nanopartículas 

de ferrita de cobalto (LIMAYE et al., 2009; ANDRADE et al., 2013), quanto para 

nanopartículas maghemita com ácido oleico (ROCA et al., 2007) Entretanto, para 

nanopartículas de magnetita observa-se um efeito contrário, ou seja, diminuição da MS 

com a funcionalização. Segundo VIALI  e colaboradores (2010) este comportamento 
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observado para a magnetita está  associado à disponibilidade de íons  Fe3+ na superfície 

das nanopartículas e à magnitude da interação com os grupos carboxilatos. As 

interações entre o grupo carboxilato e os íons Fe3+ são mais fortes do que as interações 

com íons Fe2+ o que leva a uma variação do spin-canting  de acordo com a distribuição 

destes íons na superfície das nanopartículas. Deste modo, a variação de spin-canting, 

advinda do processo de funcionalização leva a uma alteração no tamanho da camada 

não-magnética (dead layer). 

Limaye e colaboradores (2009) demonstraram um modelo que explica o 

efeito do recobrimento com ácido oleico nas propriedades magnéticas da ferrita de 

cobalto. De acordo com o mecanismo proposto, a presença da molécula de surfactante 

propicia um afastamento estérico entre as nanopartículas, diminuindo a magnitude da 

interação dipolar-magnética e aumentando MS (Figura 47). Além disso, altera-se o 

ordenamento dos spins eletrônicos da superfície (spin-canting) aumentando assim a 

anisotropia magnética na superfície da nanoestrutura, que repercute no aumento da 

coercividade do material. 

 

Figura 47 - Representação esquemática do afastamento estérico entre 

nanopartículas de ferrita de cobalto funcionalizadas com ácido oleico. 

 

Fonte: Reproduzida de LIMAYE (2009) com permissão de American Chemical Society. © 2009. 
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4.3 Incorporação da dispersão coloidal FOR-4 na resina epoxídica 

reticulada com endurecedor poliamida. 

4.3.1 Otimização da metodologia de processamento dos compósitos. 

A dispersão FOR-4 foi a selecionada para ser incorporada na resina epoxídica 

devido à maior concentração de nanopartículas de CoFe2O4 dispersas (28 g.L-1) e pela 

distribuição dos agregados ser do tipo monomodal. Inicialmente, foram realizados 

ensaios de intumescimento do compósito CAnFF1-1,06 em dois solventes: éter etílico 

(EE) e metanol (MeOH) a fim de se obter pós adequados para caracterização por 

diferentes técnicas. As técnicas de espectroscopia de infravermelho e microscopia 

eletrônica de transmissão foram empregadas para analisar comparativamente se o tipo 

de solvente utilizado no intumescimento do compósito alterava características 

estruturais e/ou morfológicas do material. O intumescimento do compósito foi 

necessário para possibilitar a fácil maceração do material sólido e obtenção de um pó. 

Não foram observadas diferenças nos espectros FTIR dos pós da amostra CAnFF1-

1,06 intumescida nos diferentes solventes. A Figura 48 apresenta as imagens de MET 

dos Compósito CAnFF1-1,06 intumescido em EE e MeOH, onde não se observam 

diferenças em relação à morfologia e à distribuição das nanopartículas na matriz 

polimérica. Sendo assim, o solvente EE foi escolhido para o processamento dos demais 

compósitos preparados, em virtude de sua maior volatilidade e baixa toxicidade. 
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4.3.2 Caracterização química e estrutural dos compósitos 

CoFe2O4/Resina Epoxídica reticulados com endurecedor 

poliamida. 

Foram preparados 4 compósitos a partir da adição da dispersão FOR-4 ao 

endurecedor à base de poliamida (SQ 3141). A Tabela 19 apresenta a fração mássica 

nominal e a fração volumétrica da dispersão dos compósitos. Na Figura 49 são  

apresentadas fotografias dos compósitos preparados 

Tabela 19 - Fração volumétrica de FOR-4 (ΦFOR-4) e fração mássica de CoFe2O4 nos 

compósitos. 

Compósito ΦFOR-4.
4 Fração mássica  de CoFe2O4 (%) 

CAdFF1-0,16 0,062 0,16 

CAdFF2-0,32 0,124 0,33 

CAdFF3-0,66 0,247 0,66 

CAdFF4-1,33 0,497 1,33 

 

                                                            
4 ΦFOR-4.: fração volumétrica do diluente na matriz polimérica; 𝜙𝐹𝑂𝑅−4. =  

𝑉𝐹𝑂𝑅−4

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒+ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟
 

Figura 48 - Imagens de MET do compósito CAnFF1-1,06  intumescido em: a) Éter 

Etílico (EE); b) Metanol (MeOH). 
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 Após a cura, fragmentos dos compósitos foram imersos no éter etílico por um 

período de 24-96 h, dependendo da dureza característica da amostra, resultando em 

um gel parcialmente rígido. Este gel foi segmentado em pedaços menores e 

pulverizado em moinho centrífugo de ágata, resultando em pó fino, cujo excesso de 

solvente foi removido em um dessecador contendo sílica-gel, sob vácuo, por um 

período de 3 horas. 

Constatou-se também que à adição da dispersão de ciclo-hexano leva à 

formação de bolhas no material devido à volatização do solvente. A presença de bolhas 

é indesejável, pois estas interferem nas propriedades mecânicas do material e sua 

formação pode ser reduzida aplicando-se vácuo durante o processo de mistura da 

resina base com endurecedor ou durante a cura do material (SABINO-NETTO, 2008). 

Contudo, na confecção dos compósitos preparados neste trabalho, o uso do vácuo 

favorece a evaporação do ciclo-hexano, através da diminuição de sua pressão de vapor, 

levando ao aumento da quantidade de bolhas formadas. 

Nos compósitos preparados em forma de monolitos cilíndricos, as bolhas se 

apresentaram basicamente na superfície do material que ficou em contato com ar, a 

qual pode ser facilmente seccionada através de usinagem sem comprometer o 

desempenho mecânico do material em alguma aplicação futura. Já os compósitos 

preparados na forma de placas, nos quais se realizaram as medidas de SEM da fratura, 

o processo de formação destas bolhas apresentou comportamento distinto, em 

consequência da maior área de contato com o ar. 
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Figura 49 - Fotografia dos compósitos obtidos através da incorporação de 

dispersão coloidal de nanopartículas. 
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Os difratogramas de raios X dos compósitos (Figura 50) apresentaram um pico 

de difração alargado em 2θ = 19°, característico de materiais amorfos (matriz 

polimérica). Para frações mássicas superiores a 0,66%, os picos de difração referentes 

a estrutura do tipo espinélio inverso da ferrita de cobalto passaram a ser detectados. 

Figura 50 - Difratogramas de raios X dos compósitos obtidos através da 

incorporação da dispersão coloidal FOR-4. 
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Os espectros de infravermelho (Figura 51) apresentaram as principais bandas 

de absorção características da resina epoxídica. Verificou-se que o aumento da 

quantidade de dispersão de nanopartículas adicionada não interfere tanto na posição, 

quanto na intensidade relativa das bandas da resina. Na Tabela 20 são apresentadas as 

atribuições das bandas de absorção observadas nos espectros de infravermelho. A 

banda larga centrada em 3360 cm-1
 está associada aos estiramentos característicos da 
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ligação O-H e N-H, que absorvem na faixa de 3600-3400 cm-1 e 3500-3100 cm-1, 

respectivamente. A banda em 1646 cm-1 está associada a deformação angular da 

ligação N-H, confirmando a reticulação das cadeias poliméricas com o endurecedor 

(LAU et al., 2005).  

A presença de bandas em 3060 cm-1 indica a presença de grupos oxiranos 

remanescentes, revelando que a reação de reticulação não se processou 

completamente, fato que pode interferir nas propriedades mecânicas da resina 

epoxídica (NIKOLIC et al., 2010). O espectro da amostra de resina epoxídica pura 

(CAd) também indicou presença da banda em 3060 cm-1, revelando que a utilização 

da máxima proporção entre resina base/endurecedor, fornecida pelo fabricante, não é 

suficiente para obtenção da reticulação completa.  

Tabela 20 - Atribuição das bandas de absorção no infravermelho dos compósitos 

CoFe2O4/Resina epóxi. 

Atribuição CAd CAdFF1 CAdFF2 CAdFF3 CAdFF4 

 ν(O-H, N-H)  3291 3366 3360 3357 3360 

ν(-CH2-(OCH2))epoxy 3046 3059 3060 3059 3059 

νass(CH2) 2924 2924 2923 2923 2923 

νs(CH2) 2851 2851 2851 2851 2851 

δ(N-H) 1646 1646 1648 1648 1646 

ν(-C=CPh) 
1608 

1510 

1608 

1510 

1608 

1510 

1608 

1510 

1608 

1511 

δ(-CH2, -CH3) 1462 1462 1461 1460 1460 

δ(O-H, fenóis) 

ν(C-N) 
1362 1361 1361 1360 1360 

ν(C-O) 1296 1297 1297 1296 1296 

δass(C-O, Ph-O-R) 1249 1249 1248 1248 1250 

ν(C-O) 1182 1182 1180 1182 1182 

δsim(C-O, Ph-O-R) 1037 1037 1036 1036 1036 

δout(C=Carom, 1,4-Ph) 828 827 827 826 827 

δ(-CH, -NH) 558 556 557 555 557 

νass: estiramento assimétrico; νsim: estiramento simétrico; δass: deformação angular assimétrica; δsim: 

deformação angular simétrica. 
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Figura 51 - Espectros de Infravermelho dos compósitos obtidos através da 

incorporação da dispersão coloidal FOR-4. 
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Na região de 1360 cm-1 são observadas as bandas de deformação angular da 

ligação O-H, característica de grupos hidroxila ligados a anéis benzênicos. As bandas 

em 1249 cm-1 e 1037 cm-1 estão associadas, respectivamente, à deformação angular 

assimétrica e simétrica da ligação C-O de grupos éteres ligados a grupos 

fenilalquilícos. Na região de 827 cm-1 é observada uma intensa banda de absorção 

relacionada à deformação angular fora do plano de anéis aromáticos parasubstituídos 

do bisfenol A (PAVIA et al., 2010). As bandas de absorção características da ferrita 

de cobalto não foram detectadas devido à baixa concentração destas nos compósitos 

preparados. 



104 
 

 
 

Vale a pena salientar que, através da técnica de espectroscopia na região do 

infravermelho, não foi possível avaliar o efeito da adição de ferrofluido na extensão 

da reação de reticulação. 

4.3.3 Estudo das propriedades térmicas dos compósitos CoFe2O4/Resina 

Epoxídica  reticulada com endurecedor poliamida.  

 

A Figura 52 apresenta as curvas de DSC dos compósitos de resina reticulada 

com endurecedor do tipo poliamida, na qual foi adicionada a dispersão coloidal FOR-

4 e a Tabela 21 as temperaturas de transição vítrea (Tg). 

Verificou-se uma diminuição da temperatura de transição vítrea com aumento 

da quantidade de dispersão coloidal adicionada, indicando uma da diminuição do grau 

de reticulação nos compósitos. Ao considerarmos a amostra sem adição de dispersão 

coloidal (CAd) com a de maior fração volumétrica de CoFe2O4 verificamos um 

decréscimo de aproximadamente 30°C na temperatura de transição vítrea. Esta 

diminuição também está associada a diminuição da velocidade de reação de cura e do 

grau de cura na presença do solvente orgânico (ciclo-hexano), que foi observada 

visualmente através de um aumento do gel time.  

Além disso, verificamos neste grupo de compósitos apenas uma faixa de Tg 

ao contrário das amostras de resina epoxídica pura reticulada na presença de cilo-

hexano que aprestaram duas faixas de Tg demonstrando que no caso dos compósitos 

existe uma interfência na reticulação advinda da adição de ciclo-hexano, como também 

uma interferência advinda da adição das nanopartículas. 

Tabela 21 - Temperaturas de transição vítrea dos compósitos obtidos através da 

incorporação da dispersão coloidal de nanopartículas. 

(ΦFOR-4: fração volumétrica de FOR-4 no compósito; Tg : Temperatura de transição Vítrea) 

 

  

Amostra ΦFOR-4. Tg II 

CAd 0 155 °C 

CAdFF1 – 0,16 0,062 156 °C 

CAdFF2 – 0,32 0,124 131°C 

CAdFF3 – 0,66 0,247 134 °C 

CAdFF4 – 1,33 0,497 126°C 
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Figura 52 - Curvas de DSC dos compósitos de ferrita de cobalto e resina epoxídica 

obtidos através da incorporação da dispersão coloidal FOR-4 
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Na Figura 53 são apresentadas as curvas termogravimétricas dos compósitos 

e a Tabela 22 apresenta os valores de perda de massa (Δm%), os intervalos de 

temperatura (T), a temperatura de dez por cento de degradação (T10%). 

Os perfis de decomposição dos compósitos, assim como a das amostras de 

resina epoxídica reticulada com ciclo-hexano, também se alteraram em relação a 

amostra de resina epoxídica pura (CAd) e apresentaram decomposição em 4 eventos 

de perdas de massa. Verificou-se que os valores dos intervalos de temperatura dos 

eventos de perda de massa se encontraram em patamares inferiores aos das amostra 

CAd e próximos aos valores apresentados pelas amostras do grupo CAdCH, 

indicando que a adição da dispersão coloidal de nanopartículas reduz a estabilidade 

térmica dos materiais preparados. 

 

Figura 53 – Curvas termogravimétricas dos compósitos obtidos pela 

incorporação da dispersão coloidal de nanopartículas.  
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Tabela 22 - Faixas de temperatura, variação percentual de perda de massa dos 

compósitos preparados através da adição de dispersão coloidal de nanopartículas 

 (Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; T10%: temperatura de dez por cento de 

degradação;Tg: temperatura de transição vítrea; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de massa) 

 

Os valores de T10% , por sua vez, também confirmam que a adição da 

dispersão coloidal de nanopartículas de ferrita de cobalto resulta em uma diminuição 

da estabilidade térmica do material em aproximadamente 30°C. Estes valores seguem 

a mesma tendência de diminuição observada nos valores de Tg, evidenciando que a 

reticulação apresentada pelos compósitos foi menor do que a apresentada pela resina 

epoxídica pura. Vale a pena salientar que para as amostras de resina epoxídica 

reticuladas na presença de ciclo-hexano (CAdCH) não foram observadas variações 

signaficativas na T10% com o aumento da fração volumétrica do diluente no material.  

Deste modo, a adição da dispersão coloidal de nanopartículas leva a uma 

diminuição da estabilidade térmica nos compósitos devido, provavelmente, ao 

sinergismo de dois efeitos: o primeiro consiste na diminuição do grau de reticulação 

como consequência da adição de ciclo-hexano e o segundo está relacionada a presença 

das nanopartículas de ferrita de cobalto que poderiam atuar como agentes catalisadores 

de reações de decomposição da matriz epoxídica. 

Parâmetro CAd CAdFF1 CAdFF2 CAdFF3 CAdFF4  

T1 37-255 °C 35-247 °C 36-228 °C 34-225 °C 39-212 °C  

Δm%1 5 % 6 % 5 % 6 % 6 %  

T2 255-466 °C 249-389 °C 238-404 °C 226-400 °C 229-405 °C  

Δm%2 60 % 29 % 34 % 34 % 37 %  

T3 467-600 °C 391-473 °C 405-472 °C 401-478 °C 407-474 °C  

Δm%3 35 % 54 % 56 % 57 % 34 %  

T4 - 483-600 °C 474-505 °C 479-508 475-528 °C  

Δm%4 - 13 % 5 % 3 % 23 %  

T10% 291 °C 288°C 269°C 267°C 260°C  
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4.3.4 Caracterização morfológica e textural dos compósitos 

CoFe2O4/Resina Epoxídica reticulados com endurecedor 

poliamida. 

A amostra de resina epoxídica pura reticulada (CAd) apresentou 

comportamento típico de materiais com fratura do tipo frágil em que a superfície de 

fratura é extremamente irregular, com trincas de propagação multidirecionais (Figura 

54.a). De um modo contrário, as amostras nas quais se adicionou a dispersão das 

nanopartículas magnéticas em ciclo-hexano apresentaram superfície de fratura com 

morfologia lisa em virtude de seu menor grau de reticulação, que diminuiu o caráter 

quebradiço (brittle) do material (LOOS et al., 2008). 

A imagens de MEV demonstraram que nos compósitos CAdFF1–0,16 e 

CAdFF2–0,32, as bolhas se localizavam apenas na região superior que estava em 

contato com ar (Figuras 54.c e 54.e), enquanto que a região inferior apresentou 

topografia lisa (Figuras 54.b e 54.d). Nessas amostras o número e o diâmetro das 

bolhas formadas aumentam com o aumento da quantidade de dispersão coloidal 

adicionada. Para o compósito CAdFF1–0,16, o diâmetro das bolhas se encontra na 

faixa de 130-250 μm e se eleva para 410-830 μm no compósito CAdFF2–0,32. 

O compósito CAdFF3–0,66, por sua vez, apresentou bolhas de elevado 

diâmetro entre 0,86 a 1,7 mm resultando em uma placa de aspecto poroso, semelhante 

a uma espuma rígida (Figura 54.f). Vale a pena salientar que este aspecto não foi 

observado para a amostra processada na forma de um monolito cilíndrico, o que é um 

indício da versatilidade do material preparado, pois uma mistura entre resina epoxídica 

e fluido orgânico magnético, de mesma composição, levou a produtos com 

características físicas distintas, apenas com a mudança do processamento e da 

conformação durante a cura.  

Na Figura 54.g, podemos notar que a distribuição das bolhas no compósito 

CAdFF4–1,33 é homogênea e estas se apresentaram com tamanho reduzido entre 2-6 

μm (Figura 54.h). Para essa composição, foi observado um tempo mais longo para a 

gelificação (gel time), que é uma consequência direta da diminuição da temperatura 

atingida pela mistura com a reticulação, em virtude da alta fração volumétrica de 

fluido. Este comportamento levou à estabilização das gotículas do solvente como 
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consequência do decréscimo da viscosidade da mistura, fazendo com que esse se 

volatizasse de forma mais lenta. 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão possibilitaram avaliar 

a dispersão e agregação das nanopartículas, após incorporação na matriz de resina 

epoxídica. Nas Figuras 55.a-55.f, podemos verificar que para os compósitos 

CAdFF1–0,16, CAdFF2–0,32 e CAdFF3–0,66 as nanopartículas de CoFe2O4 se 

encontram uniformemente dispersas por toda matriz polimérica e os agregados destas 

se situam na faixa de 20-30 nm, em excelente concordância com o diâmetro 

hidrodinâmico médio de agregados da dispersão FOR-4 de valor igual a 37 nm. No 

compósito de maior concentração de nanopartículas (CAdFF4–1,33), as imagens de 

MET, apresentadas nas Figuras 55.g e 55.h, revelaram a formação de agregados na 

faixa de 200-300 nm, que coexistem com os demais agregados de menor tamanho.  
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Figura 54 - Imagens de SEM da fratura dos compósitos: a) CAd; b)CAdFF1; c) 

CAdFF1 (Ampliação Região das Bolhas); d) CAdFF2(Região Inferior); e) CAdFF2 

(Região Superior); f) CAdFF3; g) CAdFF4; h) CAdFF4 (Ampliação RegiãoBolhas). 
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Figura 55 - Imagens de TEM e estimativa do tamanho dos agregados de 

nanopartículas dos compósitos: a, b) CAdFF1; c, d) CAdFF2; e, f) CAdFF33; g, h) 

CadFF4. 
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4.3.5 Estudo das propriedades magnéticas dos compósitos 

CoFe2O4/Resina Epoxídica reticulados com endurecedor 

poliamida. 

A Figura 56 apresenta as curvas de magnetometria de amostra vibrante 

(VSM) dos compósitos preparados e o inset evidencia a coercividade apresentada 

pelos materiais. A Tabela 23 enumera os valores medidos de campo coercivo e os 

valores de magnetização de saturação das amostras. 

Figura 56 - Curvas de magnetização dos compósitos obtidos através da 

incorporação da dispersão coloidal de nanopartículas 
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Tabela 23 - Resultados das curvas de magnetização dos compósitos obtidos através 

da incorporação da dispersão coloidal de nanopartículas. 

(HC: campo coercivo; MS: magnetização de saturação) 

Amostra -HC (Oe) HC (Oe) HC (Médio)  (Oe) MS exp (emu.g-1) 

CAdFF1-0,16 -111 110 110 0,04 

CAdFF2-0,32 -101 105 103 0,121 

CAdFF3-0,66 -105 107 106 0,221 

CAdFF4-1,33 -111 112 112 0,53 

FeCoAO4 -104 106 105 44,18 
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Podemos observar que a magnetização de saturação dos compósitos, aumenta 

gradativamente com a concentração de ferrita de cobalto. Os valores de coercividade 

não variaram quando comparados com a coercividade das nanopartículas 

funcionalizadas (FeCoAo4) contidas na dispersão FOR-4, em virtude da não 

ocorrência de agregações significativas dentro da matriz epoxídica, que levariam ao 

aumento da interação dipolar magnética interpartículas (MATUTES-AQUINO et al., 

2000), observação esta constatada através das imagens de TEM apresentadas na 

Figura 55. Além disso, este comportamento indica ausência de interação significativa 

entre a superfície das nanopartículas e a matriz polimérica (Spin-canting), em virtude 

da funcionalização da superfície das nanopartículas com ácido oleico (MORALES et 

al., 1999).  

Deste modo, a estratégia de incorporação de dispersões coloidais na resina 

epoxídica preservou as propriedades magnéticas das nanopartículas nos compósitos 

preparados. 

4.4 Incorporação da dispersão coloidal FOR-4 na resina epoxídica 

reticulada com endurecedor poliamina. 

4.4.1 Caracterização química e estrutural dos compósitos 

CoFe2O4/Resina Epoxídica reticulados com endurecedor 

poliamina. 

Foi preparado uma única amostra de compósito a partir da adição da dispersão 

FOR-4 ao endurecedor a base de poliamina (SQ 3131). A Tabela 24 apresenta a fração 

mássica nominal e a fração volumétrica de ferrita de cobalto neste compósito. A 

Figura 57 apresenta a fotografia do compósito preparado. 

Tabela 24 - Fração volumétrica de FOR-4 (ΦFOR-4) e Fração mássica de CoFe2O4 nos 

compósitos 

Compósito ΦFOR-4.
5 Fração mássica de CoFe2O4 (%) 

CAnFF1 0,435 1,06 

                                                            
5 ΦFOR-4.: fração volumétrica do diluente na matriz polimérica; 𝜙𝐹𝑂𝑅−4. =  

𝑉𝐹𝑂𝑅−4

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒+ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑢𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟
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Foi observado que a reticulação com endurecedor poliamina, na presença da 

dispersão coloidal, liberou uma quantidade de calor maior e o tempo de gelificação da 

mistura (gel time) foi quase que instantâneo, resultando em monolito de aspecto poroso 

e irregular. Contudo, esse aspecto não foi observado visualmente na placa com 

espessura de aproximada 2 mm.  

Este aumento da exotermicidade da reação de cura pode ser consequência da 

redução de viscosidade da mistura, pela adição do diluente, que propicia uma maior 

mobilidade molecular uma vez que as moléculas apolares do ciclo-hexano não 

interagem com os grupos reativos do material. Outro fato que pode ter colaborado para 

este comportamento seria a rápida volatilização do solvente em virtude do aumento da 

temperatura durante a reação de cura.  

O difratograma de Raios X dessa amostra reticulada com poliamina 

apresentou o mesmo comportamento dos difratogramas das amostras preparadas com 

endurecedor do tipo poliamida, caracterizadas pela presença de um alo amorfo 

próximo a 2θ = 19° e a presença de picos de difração de baixa intensidade referentes a 

estrutura cristalina da ferrita de cobalto. O espectro de infravermelho da amostra 

CAnFF1-1,06 não mostrou alterações tanto na posição, quanto na intensidade relativa 

das bandas, em relação a amostra de resina epoxídica pura reticulada com poliamina 

(CAn). 

4.4.2  Estudo das propriedades térmicas do compósito CoFe2O4/Resina 

Epoxídica reticulado com poliamina. 

A Figura 58 apresenta a curva de DSC e a Figura 59 apresenta a curva 

termogravimétrica do compósito CAnFF1-1,06%; a Tabela 25 enumera os eventos 

Figura 57 - Fotografia do Compósito CAnFF1-1,06. 
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de perda de massa observados, com suas respectivas faixas de temperatura, além dos 

valores de temperatura T10% e Tg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(A) 

(B) 

Figura 58 - Curvas de DSC das Amostras: a) CAn; b) CAnFF1-1,06 



116 
 

 
 

 

Figura 59 – Curva termogravimétrica do compósito obtido atavés da incorporação 

de dispersão coloidal de nanopartículas, reticulado com poliamina. 
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Tabela 25 - Faixas de temperatura, variação percentual de perda de massa dos 

compósitos reticulado com poliamina preparados através da adição de dispersão 

coloidal de nanopartículas 

Amos. T1 

(°C) 

Δm1 

(%) 

T2 

(°C) 

Δm2 

(%) 

T3 

(°C) 

Δm3 

(%) 

T10% 

(°C) 

Tg (I) 

(°C) 

Tg (II) 

(°C) 

CAn 35-231 5  232-418 44 419-579 51 280 82 138 

CAnFF1-1,06 20-223 3  225-407 36 408-593 61 279 - 109 

(Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; T10%: temperatura de dez por cento de 

degradação;Tg: temperatura de transição vítrea; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de massa.) 

 

Embora o valor da Tg do compósito tenha diminuído em relação a resina pura, 

não se pode afirmar que o grau de reticulação foi menor visto que a transição vítrea se 

tornou mais alargada e nota-se que o valor observado para o compósito é bem próximo 

à média entre as duas temperaturas de transição vítrea, observadas ´para o material 

puro.  

Além disso, não foram observadas mudanças significativas nos eventos de 

perda de massa, nos intervalos de temperatura de decomposição e na temperatura de 
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dez por cento de degradação (T10%), indicando que a adição da dispersão coloidal de 

nanopartículas não interfere de modo significativo na estabilidade térmica do sistema 

epoxídico reticulado com endurecedor poliamina. 

4.4.3 Caracterização morfológica e textural do compósito 

CoFe2O4/Resina Epoxídica reticulados com poliamina. 

As imagens SEM (Figuras 60.a e 60.b) revelaram a presença de microbolhas 

de diâmetro entre 4 e 20 μm e a superfície da fratura apresentou aspecto rugoso, 

sugerindo um menor impacto da adição de dispersão de nanopartículas magnéticas na 

tenacidade do material. 

 

Ao consideramos as microscopias eletrônicas de transmissão do compósito 

CAnFF1-1,06, nas Figuras 61.a e 61.b, verificamos que a distribuição das 

nanopartículas é uniforme e não há presença de grandes agregados, mesmo que o 

processo de cura tenha ocorrido de modo abrupto. 

 

(A) (B) 

Figura 60 - Imagem de SEM do compósito CAnFF1-1,06. 

(A) (B) 

Figura 61 - Imagem de TEM da amostra CAnFF1-1,06 
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4.4.4 Propriedades magnéticas dos compósitos CoFe2O4/Resina 

Epoxídica reticulados com endurecedor poliamina. 

A Figura 62 apresenta as curvas de magnetometria de amostra vibrante 

(VSM) do compósito CAnFF1-1,06 e o seu inset evidencia a coercividade apresentada 

pela amostra. A Tabela 26 enumera os valores medidos de campo coercivo e os valores 

de magnetização de saturação da amostra. 

Figura 62 - Curva de magnetização do compósito CAnFF1-1,06 

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

-0,06

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

M
ag

ne
ti

za
çã

o 
(e

m
u.

g
-1

)

Campo Magnético (Oe)

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

M
ag

ne
ti

za
çã

o 
(e

m
u.

g
-1

)

Campo Magnético (Oe)

 CAnFF1-1,06

 

Tabela 26 - Resultados das curva de magnetização dos compósito CAnFF1-1,06 

(HC: campo coercivo; MS: magnetização de saturação.) 

 

Os resultados de magnetização de saturação e de coercividade do compósito 

preparado através da incorporação de dispersão coloidal de nanopartículas de ferrita 

de cobalto e reticulado com endurecedor de poliamina apresentaram comportamento 

análogo aos compósitos reticulados com endurecedor do tipo poliamida. O campo 

coercivo se encontra em mesma faixa de valor ao das nanopartículas isoladas da 

Amostra -HC (Oe) HC (Oe) HC (Médio) (Oe)  MS exp  (emu.g-1). 

CAnFF1-1,06 -109 111 110 0,39 

FeCoAO4 -104 106 105 44,18 
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dispersão, sendo esse um indício de ausência de interação com a matriz, que alteraria 

o spin-canting da superfície das nanopartículas. Além disso, indica a ausência de 

interações dipolares interpartículas significativas, uma vez que as imagens de 

microscopia de transmissão evidenciaram a presença de nanopartículas isoladas em 

pequenos agregados, na ordem de 35 nm (Figura 61). 

4.5 Incorporação do pó de nanopartículas (FeCoMis) na resina 

epoxídica reticulada com endurecedor poliamina. 

4.5.1 Caracterização química e estrutural das nanopartículas. 

Os compósitos foram obtidos através da incorporação de uma mistura de pós 

de nanopartículas, obtidas em três sínteses distintas. A Figura 63 apresenta os 

difratogramas de Raios X de cada uma das sínteses e a Tabela 27 apresenta os dados 

de diâmetro médio, calculado pela equação de Scherrer, os parâmetros de rede e a 

razão Fe3+/Co2+, esta última calculada a partir dos resultados de Espectrofotometria de 

Absorção Atômica (AA). 

Os resultados de diâmetro médio dos cristalitos (DDRX) não apresentaram 

variação significativa visto que todas as sínteses foram realizadas sob as mesmas 

condições experimentais, tais como, velocidade de agitação, taxa de adição e 

concentração dos íons metálicos.  

Os valores da Fe3+/Co2+ dessas amostras se encontraram mais próximos da 

ferrita de cobalto estequiométrica (Fe3+/Co2+
 ≈ 2 ; x = 1) quando comparadas com as 

amostras FeCo1 ou FeCo4 em virtude do aumento da concentração da solução de 

NaOH de 0,978 mol.L-1 para 1,519 mol.L-1. Conforme já discutido anteriormente, o 

aumento da concentração de base favorece a formação da fase do tipo espinélio inverso 

da CoFe2O4 em detrimento da formação das fases dos oxi-hidróxidos de ferro e cobalto 

(δ-FeO(OH) e δ-CoO(OH)) (KIYAMA, 1978; OLSSON et al, 2005). 
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Figura 63 - Difratogramas de raios X do conjunto de sínteses que resultou na 

amostra FeCoMis. 
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Tabela 27 - Parâmetros Estruturais das Nanopartículas de Ferrita de Cobalto. 

Amostra Ddrx (nm) 
Parâmetro de 

Rede (Å) 
Fe3+ / Co2+ CoxFe3-xO4 

FeCo5 11 8,315 1,97 Co1,01Fe1,99O4 

FeCo6 12 8,350 2,15 Co0,95Fe2,05O4 

FeCo7 11 8,341 2,19 Co0,94Fe2,06O4 

FeCoMis 11 8,350 2,14 Co0,95Fe2,05O4 

(DDRX: diâmetro médio de cristalito calculado pela equação de Scherrer; Fe3+/Co2+: razão molar ferro 

III cobalto II.) 
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Os valores de parâmetro de rede, por sua vez, apresentaram-se inferiores ao 

da ferrita de cobalto bulk (8,396 Å) e variaram de uma síntese para outra. Conforme a 

ampliação dos difratogramas das amostras, na região dos picos referentes a difração 

dos planos (311) e (400), apresentada na Figura 64, podemos notar que, 

comparativamente, esses encontram-se visivelmente deslocados. Este comportamento 

é um forte de indício de diferenças na distribuição dos íons metálicos entre os sítios 

tetraédricos e octaédricos da estrutura do tipo espinélio, resultando na distorção da 

rede cristalina e na variação do parâmetro de rede, que consequentemente afeta as 

propriedades magnéticas do material (CULLITY, 1956; SENTHILKUMAR et al., 

2011).  

Figura 64 -Deslocamento dos picos de difração dos planos (311) e (400) 
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4.5.2 Estudo das propriedades magnéticas das nanopartículas 

preparadas. 

A Figura 65 apresenta as curvas de histerese das nanopartículas obtidas ao 

final das três sínteses (FeCo5,6,7), bem como, da mistura entre elas que foi utilizada 

para a preparação dos compósitos (FeCoMis) e o inset evidencia a variação de 

coercividade entre as amostras. Na Tabela 28  são apresentados os dados obtidos 

através das curvas de magnetometria.  

  

Figura 65 - Curvas de magnetização das amostras de nanopartículas utililizadas 

para confecção dos compósitos pelo método de incorporação dos pós. 
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Tabela 28 - Resultados das curvas de magnetização das amostras de nanopartículas 

utililizadas para confecção dos compósitos pelo método de incorporação dos pós. 

Amostra CoxFe3-xO4 -HC (Oe) HC (Oe) HC (Médio) MS exp. (emu.g-1) 

 FeCo5 Co1,01Fe1,99O4 -700  708 704 31,3 

FeCo6 Co0,95Fe2,05O4 -663 667  665 36,0  

FeCo7 Co0,94Fe2,06O4 -583 588  586 38,3  

FeCoMis Co0,95Fe2,05O4 -623 632 628 37,6  

(HC: campo coercivo; MS: magnetização de saturação.) 
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Embora os valores de magnetização de saturação estejam inferiores ao da 

ferrita de cobalto bulk, eles estão em concordância com já observados para 

nanopartículas, com diâmetros médios na faixa de 12 nm, obtidas pelo método da 

coprecipitação, de aproximadamente 38 emu.g-1  (CEDEÑO-MATTEI et al., 2008)   

Os valores de campo coercivo variaram no intervalo de 586-704 Oe, 

aproximadamente. É sabido que os principais fatores que interferem na coercividade 

de nanopartículas de ferrita de cobalto são o seu diâmetro e a quantidade de cobalto 

presente na estrutura cristalina; sendo assim, seria esperado que as amostras FeCo6 e 

FeCo7 apresentassem valores de campo coercivo bem próximos, uma vez que seus 

valores de estequiometria (x = 0,95 e x = 0,94, respectivamente) pouco variaram. 

Entretanto, a diferença observada nos valores de HC para essas amostras pode ser 

consequência de uma distribuição distinta dos cátions nos diferentes sítios tetraédricos 

(Td) e octaédricos (Oh) da estrutura do tipo espinélio, sendo o deslocamento dos picos 

de difração entre essas amostras (Figura 64) um forte indício dessa redistribuição 

catiônica. 

 Comumente, tanto os íons Co2+ quanto Fe3+ podem se distribuir em ambos 

os sítios e, como a magnitude do acoplamento entre Fe3+
Td―Fe3+

Oh é diferente de 

Co2+
Td―Fe3+

Oh, pequenas mudanças nas distribuições desses sítios podem levar numa 

mudança significativa nas propriedades magnéticas sem que a composição química se 

altere (ZHANG et al., 1998; LIU et al., 2000). O estudo dessa distribuição pode ser 

feito através de técnicas espectroscópicas, como a Espectroscopia Ramam e a 

Espectroscopia Mösbauer, além de refinamento Ritieveld. (AYYAPPAN; PHILIP; 

RAJ, 2009) 

4.5.3 Caracterização química e estrutural dos compósitos obtidos 

através da incorporação de pós de nanopartículas na resina 

epoxídica reticulada com endurecedor poliamina. 

Foram preparados 4 compósitos a partir da adição do pó de nanopartículas 

(FeCoMis) ao endurecedor à base de poliamina (SQ 3131). A Tabela 29 apresenta a 

fração mássica nominal e a fração volumétrica da dispersão dos compósitos. Na Figura 

66 é apresenta a fotografia dos compósitos preparados. 
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Tabela 29 - Fração mássica dos compósitos preparados com a incorporação do pó 

de nanopartículas e reticulados com poliamina 

Compósito Fração mássica de CoFe2O4 (%) 

CAnP1-5,03 5,03 

CAnP2-8,81 8,81 

CAnP3-16,69 16,69 

CAnP4-28,52 28,52 

 

Figura 66 - Fotografia dos compósitos reticulados com poliamina e obtidos pela 

incorporação do pó de nanopartículas. 
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Os espectros de FTIR dos compósitos preparados através da incorporação dos 

pós de nanopartículas de ferrita de cobalto e reticulados com o endurecedor do tipo 

poliamina são apresentados na Figura 67 e na Tabela 30 estão enumeradas e atribuídas 

as bandas de absorção observadas. 

 

Figura 67 - Espectros de Infravermelho dos compósitos obtidos através do método 

de incorporação dos pós de nanopartículas.  
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Tabela 30 - Atribuição das bandas de absorção de infravermelhos dos compósitos 

obtidos pela incorporação dos pós de nanopartículas. 

Atribuição CAn CAnP1 CAnP2 CAnP3 CAnP4 

ν(O-H, N-H) 3360, 3300 3352, 3297 3352, 3294 3359, 3299 3394 

ν(-CH2-(OCH2))epoxy 
3055 3056 3058 3059 3056 

νass(CH2) 2961, 2930 2963, 2930 2963, 2926 2964, 2929 2962, 2927 

νs(CH2) 2869, 2831 2868,2830 2868, 2830 2868, 2833 2868, 2827 

δ(N-H) 1582 1582 1582 1581 1581 

ν(-C=CPh) 1607,1510 1607, 1510 1607, 1510 1607,1510 1607, 1509 

δ(-CH2, -CH3) 1460 1460 1459 1460 1459 

δ(O-H, fenóis) 

νs(C-N) 
1362 1361 1360 1360 1362 

ν(C-O) 1297 1297 1296 1297 1296 

δass(C-O, Ph-O-R) 1248 1248 1248 1248 1247 

ν(C-O) 1182 1182 1182 1182 1182 

δsim(C-O, Ph-O-R) 1036 1034 1036 1036 1036 

δout(C=Carom, 1,4-Ph) 828 828 828 828 828 

δ(-CH, -NH) 558 557 557 558 575 

(νass: estiramento assimétrico; νsim: estiramento simétrico; δass: deformação angular assimétrica; δsim: 

deformação angular simétrica.) 

 

De todas as bandas observadas, a única que sofreu alteração foi a situada na 

região de 558 cm-1, associada as deformações angulares das ligações C-H e N-H. A 

medida que se aumenta a fração mássica de material magnético, esta banda se torna 

visivelmente mais alargada e para amostra CAnP4-28,52 ela se desloca para regiões 

de maior energia (575 cm-1), devido à sobreposição com a banda associada ao 



127 
 

 
 

estiramento da ligação Fe-O da estrutura do tipo espinélio, que é observado entre 580-

600 cm-1. 

Os difratogramas de todas as amostras (Figura 68) apresentaram uma mistura 

entre a contribuição amorfa da matriz polimérica e a contribuição cristalina da matriz 

magnética. A medida que a concentração das nanopartículas nos compósitos aumenta, 

intensidade relativa aos picos de difração da ferrita de cobalto aumenta, enquanto a 

intensidade relativa do alo amorfo, referente a matriz epoxídica, diminui. 

 

Figura 68 - Difratogramas de raios X dos compósitos obtidos pelo método de 

incorporação dos pós. 
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4.5.4 Estudo das propriedades térmicas dos compósitos obtidos através 

da incorporação de pós de nanopartículas na resina epoxídica 

reticulada com poliamina. 

A Figura 69 apresenta os resultados de DSC dos compósitos de resina 

epoxídica reticulada com endurecedor do tipo poliamina, obtidos pela incorporação da 

mistura de pós de nanopartículas (FeCoMis). A Tabela 31 enumera as temperaturas 

de transição vítrea (Tg) observadas.  

Assim como a amostra de resina epoxídica pura reticulada com a poliamina, 

os compósitos obtidos apresentaram duas faixas de temperatura de transição vítrea, 

indicando que a reação de cura não se processou de maneira uniforme e homogênea 

ao longo de todo o material polimérico. Verificou-se que a primeira temperatura de 

transição vítrea reduziu nos compósitos cerca 20°C e permaneceu constante a medida 

que a fração mássica de nanopartículas aumentou.  

A segunda temperatura de transição vítrea situou-se em intervalos inferiores 

ao verificado na resina epoxídica pura, contudo foi observado um decréscimo não- 

linear desta com o aumento da concentração de nanopartículas. Possivelmente, esse 

comportamento é fruto da contribuição sinergística de dois efeitos: i) a diminuição do 

grau de reticulação devido à interação entre as moléculas do endurecedor com a 

superfície das nanopartículas; ii) presença de agregados do material magnético de 

diferentes morfologias, resultando em diferenças na mobilidade das cadeias da matriz 

polimérica. 

Tabela 31 - Temperaturas de transição vítrea dos compósitos obtidos pelo método de 

incorporação dos pós de nanopartículas. 

Amostra 
Tg I 

(°C) 

Tg II 

(°C) 

CAn 82 138 

CAnP1-5,03 63 129 

CAnP2-8,81 64 118 

CAnP3-16,69 69 107 

CAnP4-28,52 61 114 

(Tg: temperatura de trasição vítrea) 
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Figura 69 - Curvas de DSC dos compósitos obtidos pelo método de incorporação dos 

pós 
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Na Figura 70 são apresentados as curvas termogravimétricas dos compósitos 

e a Tabela 32 enumera os valores de perda de massa (Δm%), os intervalos de 

temperatura (T) e a temperatura de dez por cento de degradação (T10%). Vale a pena 

salientar, que os percentuais de perda massa referem-se apenas à decomposição 

relativa ao material polimérico, descontada a fração mássica de nanopartículas. 

 

Figura 70 – Curvas termogravimétricas dos compósitos preparados a partir da 

incorporação dos pós de nanopartículas. 
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Tabela 32 - Faixas de temperatura, variação percentual de perda de massa dos 

compósitos preparados através da adição do pó de nanopartículas. 

Atribuição CAn CAnP1-5,03 CAnP2-8,81 CAnP3-16,69 CAnP4-28,52  

T1 35-231 °C 20-215 °C 33-215 °C 33-213 °C 33-226 °C  

Δm%1 5 % 5 % 6 % 6 % 5 %  

T2 232-418 °C 217-405 °C 217-388 °C 214-380 °C 228-425 °C  

Δm%2 44 % 45 % 43 % 60 % 67 %  

T3 419-579 °C 406-487 °C 390-452 °C 382-518 °C 426-563 °C  

Δm%3 51 % 33 % 32 % 34 % 27 %  

T4 - 488-538 °C 453-535 °C - -  

Δm%4 - 17 % 19 % - -  

T10% 280 °C 284 °C 271 °C 270 °C 292 °C  

(Ti: temperatura do i-ésimo evento de perda de massa; T10%: temperatura de dez por cento de 

degradação;Tg: temperatura de transição vítrea; Δmi: variação do i-ésimo evento de perda de massa) 

 

Os compósitos CAnP1-5,03 e CAnP2-8,81 apresentaram perfil de 

decomposição em 4 etapas e os compósitos CAnP3-16,69 e CAnP4-28,52 

apresentaram perfil de decomposição em 3 etapas.  

A adição das nanopartículas de ferrita de cobalto levou a uma diminuição 

significativa da estabilidade térmica dos três primeiros compósitos (CAnP1-5,03; 

CAnP2-8,81; CAnP3-16,69) evidenciado pela diminuição gradativa das faixas de 

temperatura dos eventos de perda de massa, além da diminuição da temperatura de dez 

por cento de degradação (T10%). Segundo Guo e colaboradores (2014), esse 

comportamento é oriundo de um efeito obstrutivo, causado pelas nanopartículas, na 

formação de segmentos de cadeia polimérica mais reticulados. Além disso, 

observamos nas amostras CAnP1-5,03 e CAnP3-16,69 uma reação de combustão em 

398 e 356°C, respectivamente, evidenciando que a ferrita de cobalto catalisou a 

decomposição da matriz epoxídica através de outros tipos de mecanismos. 

Para o compósito de maior fração mássica de material magnético (CAnP4-

28,52), ao contrário dos demais, observou-se uma aproximação dos intervalos de 

temperatura nos quais ocorreram os eventos de perda em relação à resina epoxídica 

pura reticulada com poliamina (CAn) além de um considerável aumento na T10%.  

Vale a pena salientar que para os compósitos preparados através deste método 

de incorporação, as variações tanto da segunda temperatura de transição vítrea (Tg II), 
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quanto da temperatura de dez por cento de degradação (T10%) apresentaram a mesma 

tendência de variação em função da concentração de nanopartículas.  

4.5.5 Caracterização morfológica e textural dos compósitos obtidos 

através da incorporação de pós de nanopartículas na resina 

epoxídica reticulada com poliamina. 

A Figura 71 apresenta as imagens de microscopia eletrônica de varredura (SEM) 

das amostras CAn, CAnP1-5,03 e CAnP3-16,69. A superfície de fratura do compósito 

CAnP1-5,03 (Figuras 71.c e 71.d) apresentou aspecto mais liso, regular e sem a 

presença de bolhas, quando comparada com a amostra epoxídica pura CAn (Figuras 

71.a e 71.b). Possivelmente, isso se deve à diminuição da reticulação devido à adição 

das nanopartículas, diminuição que também foi demonstrada pela queda da Tg II  

determinada através da técnica de DSC. O compósito também apresentou propagação 

de trincas no sentindo diagonal e as trincas apresentaram-se paralelas entre si. 
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Figura 71 - Imagens de SEM da superfície de fratura das amostras CAn(a, b), CAnP1-

5,03(c,d,e,f), CAnP3-16,69 ( g,h,i j). 
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Nas Figuras 71.e e 71.f estão destacadas pequenas regiões de maior brilho nas 

imagens obtidas por SEM, com tamanhos na ordem de 8-20 μm; essa região está 

associada à presença de agregados de nanopartículas, uma vez que a presença de 

átomos mais pesados (maior número atômico) leva a um aumento no 

retroespalhamento do feixe eletrônico incidente na amostra, gerando assim regiões na 

imagem com maior brilho (GOLDSTEIN et al., 1992). 

Nas Figuras 71.g e 71.h observa-se que o compósito CAnP3-16,69 teve o 

carácter dúctil de sua fratura aumentado, uma vez que as nanopartículas tem função de 

carga e reforço estrutural da matriz polimérica, aumentando a resistência mecânica dos 

compósitos. Esse comportamento já foi observado em materiais obtidos através da 

adição de outros tipos de cargas, tais como: carbonatos de metais alcalinos e alcalinos 

terrosos (LEE; NEVILLE, 1967), nano-argilas (QI et al., 2006; KIM; PARK; LEE, 

2008) , nanotubos de carbonos (PROLONGO et al., 2013) e nanobastões de silicatos 

(AN et al., 2008). Nas Figuras 71.i e 71.h, são indicadas as regiões de maior brilho na 

amostra CAnP3-16,69, associadas aos agregados de nanopartículas que se 

encontraram numa faixa de tamanho entre 4-40 μm. Ao longo de toda a superfície do 

compósito, a propagação das trincas foi no sentido diagonal e as trincas apresentaram-

se paralelas entre si. Contudo, nas regiões circunvizinhas aos agregados, observou-se 

a presença de microtrincas com propagação radial em virtude de estes agregados 

atuarem como centros de fratura, devido à diferença entre a densidade do material 

magnético com a densidade do material polimérico. 

Na Figura 72 são apresentadas a imagens de microscopia de alta resolução dos 

compósitos. Nas imagens de microscopia do compósito CAnP1-5,03 (Figuras 72.a e 

72.b) verificamos que a distribuição das nanopartículas não é homogênea e apresenta 

regiões ricas em agregados de nanopartículas com tamanho entre 100-900 nm (0,1-

0,9μm). O mesmo comportamento de heterogeneidade se repetiu no compósito 

CAnP2-8,81 (Figuras 72.c e 72.b) em que os agregados se encontraram entre 30-

600nm (0,3-0,6μm). 

Já no compósito CAnP3-16,69 (Figuras 72.e e 72.f) observou-se a presença de 

agregados maiores (1-2μm), oriundos do agrupamento de menores agregados com 

tamanho entre 130-400 nm (0,13-0,4μm). O compósito CAnP4-28,52 (Figuras 72.g e 

72.h), por sua vez, apresentou agregados de maior tamanho (0,3-1μm) com uma 

densidade maior de nanopartículas.  
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Analisando em conjunto as informações obtidas através das técnicas de SEM e 

TEM podemos afirmar que os agregados presentes nos compósitos se situam na faixa 

de algumas dezenas de micrômetros. Estes grandes agregados, por sua vez, são 

constituídos por pequenos agregados com tamanho entre algumas centenas de 

nanômetros a algumas unidades de micrômetros. 
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Figura 72 - Imagem de TEM dos compósitos: a, b) CAnP1-5,03; c,d)CAnP2-8,81; d, e) 

CAnP3-16,69; e,f) CAnP4-28,52 
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4.5.6 Estudo das propriedades magnéticas dos compósitos obtidos 

através da incorporação de pós de nanopartículas na resina 

epoxídica reticulada com poliamina. 

A Figura 73 apresenta as curvas de magnetometria de amostra vibrante 

(VSM) dos compósitos preparados através da incorporação de uma mistura de pós de 

nanopartículas de ferrita de cobalto na resina epoxídica base, reticulada com 

endurecedor do tipo poliamina e o seu inset evidencia a variação de coercividade 

apresentada pelas amostras. A Tabela 33 enumera os valores medidos de campo 

coercivo e os valores de magnetização de saturação das amostras. 

  

Figura 73 - Curvas de Magnetometria dos compósitos preparados a partir da 

incorporação do pó de nanopartículas. 
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Tabela 33 - Resultados das curvas de magnetização dos compósitos pelo método de 

incorporação dos pós. 

Amostra -HC (Oe) HC (Oe) HC (Médio) Oe MS exp. (emu.g-)1 

CAnP1-5,03 -597 599 598 1,7  

CAnP2-8,81 -569 572 571 3,6  

CAnP3-16,69 -528 515 522 7,0  

CAnP4-28,52 -483 464 474 10,5  

FeCoMis -613 624 618 37,6 

(HC: campo coercivo; MS: magnetização de saturação) 
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As curvas de magnetização dos compósitos revelaram um aumento da 

magnetização de saturação com o aumento gradativo da fração mássica de material 

magnético. A coercividade diminui com o aumento da concentração das mesmas.  

A diminuição da coercividade pode ser consequência do aumento das 

interações dipolares-magnéticas interpartículas, devido à aproximação das 

nanopartículas na matriz polimérica, ocasionando a formação de agregados destas na 

matriz epoxídica. É sabido que não só o tamanho destes agregados (GUO et al, 2008) 

quanto a sua morfologia influenciam nas propriedades magnéticas finais do compósito 

(CAIADO, 2014). 

Outra possível causa para este tipo de comportamento é a mudança do spin-

canting na superfície das nanopartículas devido à interação desta com a matriz 

epoxídica. Prasanna e colaboradores (2011), ao prepararem compósitos de ferrita 

cobalto em matriz polimérica de polianilina (PANI), observaram também que a 

coercividade dos compósitos é menor que a coercividade da ferrita de cobalto isolada 

e concluíram que este efeito é devido ao recobrimento da superfície das nanopartículas 

com moléculas de PANI; este recobrimento leva a uma diminuição da anisotropia 

magnetocristalina e, consequentemente, reduz a coercividade da ferrita de cobalto.  

No caso do sistema estudado nesse trabalho, a interação se daria entre os 

grupos amino do endurecedor utilizado em virtude da alta capacidade coordenante 

deste grupo aos íons Co2+ (HUHEEY; KEITER; KEITER, 1993). Além das medidas 

magnéticas, a observação de uma reação de combustão nas curvas  termogravimétricas 

em algumas amostras, bem como a diminuição da temperatura de transição vítrea 

levam a crer na hipótese da existência de interações entre nanopartículas e a matriz 

polimérica. Entretanto, não foram observados deslocamentos nas posições bandas de 

absorção na região do infravermelho relativos aos estiramentos da ligação N-H e C-N, 

fato este que não descarta a possibilidade de interação devido à sobreposição com 

outras bandas de absorção. Sendo assim, se faz necessário o estudo desta interação 

através de outras técnicas espectroscópicas (Espectroscopia Raman) e um estudo mais 

aprofundado das propriedades magnéticas através de medidas de FC/ZFC, para 

estimativa da temperatura de bloqueio dos compósitos e estudo da variação da 

anisotropia magnetocristalina da ferrita de cobalto nesses materiais (FRANCO; E 

SILVA, 2010). 
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 Do ponto de vista da aplicação do material, este comportamento pode ser 

interessante, visto que as propriedades magnéticas do material podem ser moduladas 

com pequenas variações durante o preparo das amostras. 
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CAPÍTULO 5  

 

 

CONCLUSÕES 
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5.1.  Considerações Finais. 
Neste trabalho foi avaliada a influência do método de incorporação de 

nanopartículas de ferrita de cobalto e o tipo de endurecedor na obtenção de 

nanocompósitos magnéticos a base de resina epoxídica. O material magnético foi 

introduzido na matriz polimérica através da incorporação de uma dispersão coloidal 

ou pela adição do pó de nanopartículas aos diferentes tipos de endurecedores 

(poliamina e poliamida). 

As nanopartículas de CoFe2O4 foram sintetizadas pelo método da 

coprecipitação em meio alcalino e apresentaram diâmetros médios na faixa entre 10-

16 nm. Constatou-se que um pequeno decréscimo na taxa de adição dos íons metálicos 

à solução básica resultou em um significativo aumento no diâmetro dessas 

nanopartículas e que o emprego de uma condição concentrada (menor volume) e de 

maior pH, durante o período de maturação favorece a obtenção da ferrita de cobalto 

estequiométrica. 

Para a obtenção das dispersões coloidais em solventes orgânicos realizou-se 

uma etapa de recobrimento da superfície das nanopartículas com ácido oleico. 

Constatou-se que parâmetros experimentais da reação de funcionalização, tais como a 

temperatura de aquecimento e a concentração da solução de ajuste de pH, influenciam  

no tipo de recobrimento do surfactante (monocamada ou multicamada), interferindo 

no diâmetro dos agregados e na estabilidade coloidal da dispersão. 

O método de incorporação da dispersão coloidal de nanopartículas em ciclo-

hexano possibilitou o preparo de compósitos de concentração 0,16-1,33%, em massa 

de CoFe2O4, processados sob a forma de monolitos cilíndricos e de placas. A utilização 

do endurecedor do tipo poliamida resultou em compósitos de forma regular e aspecto 

rígido, porém, a utilização do endurecedor do tipo poliamina levou a cura abrupta do 

sistema resultando em um monólito poroso e irregular. Devido ao baixo ponto de 

ebulição do ciclo-hexano, verificou-se nos compósitos a formação de bolhas oriundas
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 da volatilização desse solvente, que tiveram seu tamanho e sua distribuição ao longo 

do material dependentes da fração volumétrica da dispersão coloidal adiciona nos 

precursores polímericos e do tipo de processamento da amostra (monolito ou placa). 

O método de incorporação dos pós de nanopartículas possibilitou o preparo 

de compósitos de concentração de 5,03-28,52% em massa de CoFe2O4. Somente a 

utilização do endurecedor poliamina resultou em compósitos rígidos. 

Do ponto de vista das propriedades térmicas, ambos métodos de incorporação 

tiveram uma diminuição da estabilidade térmica dos compósitos quando comparados 

com os sistemas epoxídico puros. Com base nos resultados obtidos pelas técnicas de 

TG e DSC, verificou-se que a adição de ciclo-hexano e a presença das nanopartículas 

levam a uma diminuição do grau de reticulação. Observou-se que a presença da ferrita 

de cobalto catalisa a decomposição térmica da matriz epoxídica. 

As imagens de SEM da superfície de fratura demonstraram que os compósitos 

reticulados com poliamida apresentaram tipo de fratura com um caráter mais dúctil, 

devido este tipo de endurecedor propiciar um maior volume livre entre as cadeias 

poliméricas reticuladas. Os compósitos reticulados com endurecedor do tipo 

poliamina, por sua vez, apresentaram fratura do tipo frágil, com morfologia irregular.  

Além disso, observou-se que o método de incorporação do material 

magnético também influencia na tenacidade do material. O solvente orgânico 

adicionado atua como diluente e o aumento de sua fração volumétrica eleva o caráter 

dúctil da fratura; à adição do pó das nanopartículas, por usa vez, aumenta o caráter 

quebradiço da fratura nos compósitos. 

A imagem de microscopia TEM demonstraram que a variação do método de 

incorporação resultou em diferentes tipos de agregados das nanopartículas na matriz 

polimérica. Nos compósitos preparados através da incorporação da dispersão coloidal 

foram observados agregados na faixa de 30 nm, distribuídos homogeneamente por toda 

a matriz polimérica; estes agregados na matriz polimérica já estavam presentes na 

dispersão coloidal e apresentavam-se na mesma ordem de tamanho, conforme 

demonstrados pelas medidas de diâmetro hidrodinâmico obtidos pela técnica de DLS. 

Para os compósitos preparados pela incorporação dos pós, foram observados grandes 

agregados (0,1-0,9 μm) constituídos por pequenos agregados de nanopartículas e sua 

distribuição ao longo da matriz polimérica não foi homogênea. 
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Devido as diferenças no perfil de distribuição e morfologia dos agregados de 

nanopartículas de ferrita de cobalto presentes nos compósitos, as propriedades 

magnéticas destes apresentaram comportamento distinto. Nos compósitos obtidos por 

incorporação da dispersão coloidal de ferrita de cobalto, os valores de coercividade 

não sofreram variação com o aumento da concentração de material magnético, 

enquanto que os compósitos obtidos por incorporação do pó de ferrita de cobalto, a 

coercividade decresceu com o aumento da concentração de material magnético. A 

variação da coercividade para o segundo grupo pode estar associada ao aumento da 

magnitude das interações dipolares magnéticas, devido à agregação e aproximação das 

nanopartículas, como também às interações entre a superfície das nanopartículas e 

matriz polimérica, afetando o spin-canting destas. 

Portanto, o método de incorporação do material magnético é um parâmetro 

experimental determinante nas propriedades químicas, térmicas, estruturais, 

morfológicas e magnéticas de nanocompósitos a base de ferrita de cobalto dispersas 

em resina epoxídica. 

5.2.  Perspectiva Futuras. 

 

Como base nos resultados obtidos nesse trabalho, outros estudos podem ser 

desenvolvidos, como por exemplo: 

 

I. O estudo mais aprofundado das propriedades magnéticas dos compósitos 

obtidos através do método de incorporação dos pós de nanopartículas, por 

medidas de magnetização com variação de temperatura a fim determinarem-se 

as temperaturas de bloqueio e a constante de anisotropia magnetocristalina, 

visando elucidar se a variação da coercividade com o aumento da concentração 

de nanopartículas é oriunda apenas da agregação destas na matriz polimérica 

(interações dipolares magnéticas) ou se existe algum tipo de interação química 

com a matriz epoxídica que afetaria o spin-canting das nanopartículas. 

II. Estudos das propriedades mecânicas dos compósitos para o desenvolvimento 

de dispositivos de interesse tecnológico. 
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A. FISQP da Resina base 2001.  
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B. FISQP do Endurecedor Poliamina SQ 3131. 
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C. Ficha Técnica da Resina base SQ 2001/ Endurecedor Poliamina 

3131. 
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D. FISQP do Endurecedor Poliamida SQ 3141. 
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E. Ficha Técnica do da Resina base SQ 2001/ Endurecedor 

Poliamina 3141. 
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CAPÍTULO 8  

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS 

DESENVOLVIDAS 
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8.1 Participação em projetos de pesquisa 
 

Participação no projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e Desenvolvimento 

de Dispositivo de Fluxo Linearmente Variável para Aplicação em Reatores e/ou 

Transformadores” coordenado pelo Prof. Dr. Paulo César de Morais (UnB) e Profa. 

Dra. Patrícia P. C. Sartoratto (IQ-UFG) e com financiamento da ANEEL/Eletronorte. 

Neste projeto de pesquisa, foram otimizadas metodologias para obtenção em escala 

piloto de fluidos magnéticos de maghemita dispersas em óleo isolante (vegetal e 

naftênico) para confecção de dispositivos de controle de fluxo magnético a serem 

aplicados em reatores e, ou transformadores. 
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