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Resumo 

Neste trabalho, foram investigadas as propriedades estruturais, ópticas e 

magnéticas de nanopartículas de CoFe2-xYxO4 (0,00 ≤ 𝑥 ≤ 0,04) sintetizadas 

pelo método de reação de combustão sem tratamento térmico subsequente ou 

o processo de calcinação. Os tamanhos de partícula medidos a partir de padrões 

de difração de raios X (DRX) e imagens de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) confirmam nanoestruturas na faixa de 16-36 nm. Os valores 

de bandas ópticas (Eg) aumentam com a concentração de íons Y+3 sendo 3,30 e 

3,58 eV para x = 0,00 e x = 0,04, respectivamente. A dopagem com ítrio na ferrita 

de cobalto afeta as propriedades magnéticas. Por exemplo, a magnetização de 

saturação (MS) e a magnetização remanescente (Mr), diminuem de 69 emu.g-1 

para 33 e 28 para 12 emu.g-1 para x = 0,00 e x = 0,04, respectivamente. Por 

outro lado, a coercividade (HC), aumenta de 1100 para 1900 Oe para x = 0,00 e 

x = 0,04 à temperatura ambiente. Também foidescoberto que MS, Mr e HC 

diminuem com o aumento da temperatura até 773 K. A constante de anisotropia 

magnetocristalina (K1), determinada usando a lei de approach para 

magnetizações próximas à saturação diminuem com a concentração do íon Y3 + 

e com a temperatura. Os valores de K1 para x = 0,00 e (x = 0,04) foram 3,3 x 106 

erg.cm-3 (2,0 x 106 erg.cm-3) e 0,4 x 106 erg.cm-3 (0,3 x 106 erg.cm-3) a 300 K e 

(773 K), respectivamente. Os resultados foram discutidos em termos de 

interações entre partículas induzidas por flutuações térmicas e distribuição dos 

íons Co2+ nos sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura espinélio, 

principalmente devido à substituição iônica pelo Y3+. Também neste trabalho 

preparou-se nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) pelo método do poliol utilizando 

acetato de zinco e acetato de sódio em solução de propileno glicol com controle 

sobre o tempo de reação da hidrólise (RH) e submetendo à variação de parâmetros 

reacionais, como razão de hidrólise (th) e razão de contra íons acetatos (ta). 

Observou-se que o tempo de reação da hidrólise e a adição de íons acetato 

tiveram um forte efeito na morfologia e tamanho das partículas de ZnO. Por 

exemplo, imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) revelaram 

que as amostras de ZnO sintetizadas por tempo curto de RH (10 min) e tempo 

de RH longo (300 min) cristalizaram em pequenos bastões e em formas de 
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bastões alongados, respectivamente. Por outro lado, utilizando apenas reagente 

de acetato de zinco, as amostras de ZnO cristalizaram numa forma 

aproximadamente esférica. Essas diferenças podem ser atribuídas à relação da 

polarização do acetato e do propileno glicol, isto é, a maior quantidade de acetato 

presente na solução afeta o crescimento preferencial orientado dos cristais de 

ZnO. Além disso, o tempo de RH causou alterações no gap de banda óptica (Eg) 

das amostras. Por exemplo, os valores determinados pelo modelo de Kubelka-

Munk diminuíram de 3,31 eV para 3,28 eV para os tempos, curto e longo de RH, 

respectivamente. Isto pode ser explicado em termos de defeitos estruturais e 

principalmente devido à diferença entre os tamanhos de partículas. Os padrões 

de difração de raios X (DRX) revelaram que todas as amostras cristalizaram na 

estrutura típica de wurtzita de ZnO. Contudo, a intensidade relativa do pico de 

difração (002) das amostras de ZnO sintetizadas apenas com acetato de zinco 

foi superior àqueles sintetizados utilizando tanto acetato de zinco como acetato 

de sódio. Isto indica de que o eixo c deve ser a direção de crescimento 

preferencial dos cristais. Portanto, a morfologia das amostras de ZnO pode ser 

adaptada usando o método poliol, assim as propriedades físicas que são 

importantes para algumas aplicações tecnológicas, poderiam ser controladas. 
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Abstract 

In this study we investigated the structural, optical band-gap, and magnetic 

properties of CoFe2-xYxO4 (0,00 ≤ 𝑥 ≤ 0,04) nanoparticles (NPs) synthesized 

using a combustion reaction method without the need for subsequent heat 

treatment or the calcing process. The particle size measured from X-ray 

diffraction (XRD) patterns and transmission electron microscope (TEM) images 

confirms the nanostructural character in the range of 16–36 nm. The optical band-

gap (Eg) values increase with the Y3+
 ion concentration being 3.30 and 3.58 eV for 

x = 0,00 and x = 0,04, respectively. The presence of yttrium in the cobalt ferrite 

(Y-doped cobalt ferrite) structure affects the magnetic properties. For instance, 

the saturation magnetization, MS and remanent magnetization, Mr, decrease from 

69 emu.g-1
 to 33 and 28 to 12 emu.g-1

 for x = 0,00 and x = 0.04, respectively. On 

the other hand the coercivity, Hc, increases from 1100 to 1900 Oe for x = 0,00 

and x = 0,04 at room temperature. Also we found that MS, Mr, and Hc decreased 

with increasing temperature up to 773 K. The cubic magnetocrystalline constant, 

K1, determined by using the ‘‘law of approach’’ (LA) to saturation decreases  with 

Y3+
 ion concentration and temperature. K1 values for x = 0,00 (x = 0,04) were 3,3 

x 106 erg.cm-3 (2,0 x 106 erg.cm-3) e 0,4 x 106 erg.cm-3 (0,3 x 106 erg.cm-3)  at 300 

K and 773 K, respectively. The results were discussed in terms of inter-particle 

interactions induced by thermal fluctuations, and Co2+
 ion distribution over 

tetrahedral and octahedral sites of the spinel structure due to Y3+
 ion substitution. 

Also, in the present work, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were prepared by the 

polyol method which consist of zinc acetate acetate and sodium acetate in 

propylene glycol solution with control over the hydrolysis reaction time and 

subjecting to the variation of reaction parameters, as ratio of hydrolysis (th) and 

ratio of acetate (ta). It was observed that the reaction time of the hydrolysis and 

the addition of ions had a strong effect on the morphology and size of the ZnO 

particles. For example, transmission electron microscopy (TEM) images revealed 

that the ZnO samples were synthesized for short time of RH (10 min) and long 

time (300 min) in small rods and in elongated rod forms, respectively. On the 

other hand, using only zinc acetate reagent, as the ZnO samples crystallized into 

a coarse spherical shape. These differences can be attributed to the polarization 
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of the acetate and the propylene glycol, i.e., the greater amount of deficits present 

in the preferred growth solution of the ZnO crystals. In addition, the HR time does 

not change changes in the optical band gap. For example, values controlled by 

the Kubelka-Munk model decreased from 3.31 eV to 3.28 eV for the short HR 

time and the long HR time, respectively. This can be explained in terms of defects 

and is due to the change in particle sizes. X-ray diffraction patterns (XRDs) 

revealed that all the units crystallized the typical wurtzite structure of ZnO. 

However, the relative intensity of the diffraction peak (002) of the ZnO samples 

was synthesized with zinc acetate and was higher than the sensations from zinc 

acetate as sodium acetate. That is, an indication of direction should be directed 

toward the preferential growth of the crystals. Therefore, the morphology of the 

ZnO samples can be adapted using the polyol method, just as the physical 

properties are important for some technological applications.  
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APRESENTAÇÃO DA TESE 

Materiais nanoestruturados têm sido bastante estudados nos últimos 

anos, a pesquisa nessa área transcende a ideia de áreas do conhecimento e da 

ciência. Em geral grandes redes de colaboração entre pesquisadores se formam 

para aprofundarem os estudos nessa área, biólogos, médicos, químicos, físicos, 

engenheiros trabalham de forma integrada no que chamamos de 

nanotecnologia. Essas redes são formadas em todo o mundo para a busca de 

materiais nanoestruturados que revelem novas propriedades.  

A principal característica dos materiais nanoestruturados é o fato de suas 

dimensões influenciarem drasticamente nas suas propriedades físicas, químicas 

e biológicas. Desde a época em que Faraday demonstrou que o tamanho médio 

das partículas afetava a coloração de coloides contendo íons de ouro, até o 

fenômeno dos pontos quânticos observados devido ao fenômeno de 

confinamento quântico, vários estudos tentam explicar as diferenças entre os 

materiais bulk e os nanoestruturados [1].  

A relação entre a área superficial e o volume é aspecto fundamental para 

o surgimento de novas propriedades em nanoestruturas. A relação entre área 

superficial e volume mostra que materiais que apresentam partículas grandes a 

razão Área/Volume tende a ser praticamente constante e pequena. Entretanto, 

em nanoestruturas essa razão tende ao infinito, isso quer dizer que em 

nanoestruturas têm-se uma elevada razão superfície/volume [1]. 

Os átomos ou moléculas superficiais apresentam quebra de coordenação, 

pois se ligam aos átomos internos e carecem do mesmo tipo de ligação na 

superfície. A quebra de coordenação altera a energia potencial das 

nanopartículas afetando suas propriedades. Além de mudanças nas 

propriedades ópticas, as propriedades elétricas e magnéticas podem ser 

afetadas, como transições ferroelétricas e o fenômeno do 

superparamagnetismo, etc. As novas propriedades introduzem o que se chama 

de novos materiais.  
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No grupo de física de materiais do Instituto de Física da Universidade 

Federal de Goiás (GFM-UFG) vários materiais nanoestruturados tem sido 

estudados nos últimos anos, principalmente, propriedades magnéticas, ópticas 

e elétricas. Dentre esses materiais, a ferrita de cobalto (CoFe2O4) e o óxido de 

zinco (ZnO) se destacam com 30 trabalhos publicados entre 2008 e 2018. É 

possível ver o impacto desses dois compostos na engenharia e ciência de 

materiais a partir de uma pesquisa nos trabalhos publicados nos últimos anos. 

Por meio da base de dados do web of Science foram recortados os resultados 

para os termos CoFe2O4 nanoparticles e ZnO nanoparticles para o período entre 

2008 e 2018, apresentados nas figuras 1 e 2, respectivamente. A partir da 

análise dos resultados é possível perceber o número de pesquisas realizadas 

com esses materiais ao redor do mundo. 
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Figura 1. Análise dos artigos publicados entre 2008 e 2018 no web of science 
pesquisando o termo CoFe2O4 nanoparticles. 
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Figura 2. Análise dos artigos publicados entre 2008 e 2018 no web of science 
pesquisando o termo ZnO nanoparticles. 

 

Especificamente no GFM esses materiais têm sido produzidos por 

variados métodos, se destacando as sínteses por combustão e o método poliol. 

Nesse sentido, o presente trabalho abordou o estudo da síntese para produção 

de ferritas de cobalto dopadas com ítrio e para óxido de zinco. 

Para a ferrita de cobalto foi realizado um estudo da dopagem com ítrio por 

meio da reação de combustão. O estudo se concentrou na investigação da 

síntese por reação de combustão, por meio de análise térmica, e posterior 

caracterização estrutural, usando difração de raios x e microscopia, para 

compreensão da influência da dopagem na estrutura da ferrita. Estudos das 

propriedades ópticas de band gap em temperatura ambiente e das propriedades 

magnéticas, medidas sob temperatura ambiente e em altas temperaturas 

também foram realizados. 

O óxido de zinco foi sintetizado por meio do método poliol com a variação 

de alguns parâmetros da síntese, tais como a concentração de contra íons 

acetato, quantidade de água, tempo de refluxo ou tempo de reação de hidrólise. 

O estudo teve como foco a análise da influência desses parâmetros no 
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mecanismo de nucleação e crescimento das partículas sintetizadas. Para o 

estudo foram utilizadas análises em espectroscopia na região do infravermelho, 

difração de raios x, microscopia eletrônica e espectroscopia de espalhamento 

Raman. Além disso, foram estudadas a influência da morfologia e dimensão das 

partículas nas propriedades ópticas. 

Diante do exposto, a presente tese será dividida em duas partes, a parte 

1 se dedicará ao trabalho realizado com a produção de ferritas de cobalto 

dopadas com ítrio, para estudo da síntese, caracterização estrutural, medidas de 

magnetometria com variação de temperatura e gap da banda óptica. A parte 2 

irá apresentar uma discussão acerca do método poliol para a síntese e 

caracterização do ZnO aliado a um estudo da evolução da morfologia e da 

formação de defeitos causados pela modificação de parâmetros da reação e o 

impacto gerado nas propriedades ópticas.
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PARTE 1 

Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas 

da Co(FeY)2O4 produzida por reação de combustão 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, os compostos de ferrita de cobalto (CoFe2O4) foram 

largamente estudados devido às suas propriedades físicas e químicas, tais como 

elevadas anisotropia magnetocristalina cúbica e coercividade, magnetização de 

saturação moderada, boa estabilidade mecânica e química, alta resistência ao 

desgaste, comportamento eletricamente isolante e propriedades ferrimagnéticas 

com alta temperatura Curie [2].  

As propriedades acima mencionadas transformam essa ferrita num 

composto adequado para várias aplicações tecnológicas, como meios de 

gravação magnéticos digitais de alta densidade, dispositivos para sensores de 

micro-ondas, sensores químicos, catálise, aplicações biológicas, tais como a 

síntese de ferrofluidos e sistemas carreadores de medicamentos [2]. 

O comportamento magnético dos materiais pode ser definido pela 

disposição dos seus elétrons em sua estrutura atômica. Um material magnético 

é estudado na presença de um campo externo aplicado, que afetará o seu 

comportamento magnético. Os comportamentos magnéticos para a classificação 

dos materiais magnéticos são divididos em diamagnetismo, paramagnetismo, 

ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo. As ferritas são os 

principais materiais ferrimagnéticos estudados na atualidade [3]. 

As propriedades magnéticas dependem fortemente de alguns fatores 

internos ou externos. Por exemplo, o diâmetro médio das partículas, bem como 

a distribuição desses tamanhos podem influenciar na resposta magnética desse 

material. Além disso, a presença de dopantes na estrutura da ferrita pode 

influenciar nas interações magnética também. Nesse sentido, o método de 

síntese utilizado pode ser decisivo tanto no controle dos diâmetros das 

partículas, quanto na inclusão de dopantes [3]. 

A ferrita de cobalto se cristaliza na estrutura do espinélio inverso (Co2+) 

[Fe2
3+]O4, os parênteses e colchetes indicam locais dos sítios A (tetraédricos) e 

sítios B [octaédricos], respectivamente. A célula unitária é cúbica de face 

centrada, onde íons de oxigênio são organizados nos vértices de tetraedros e 
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octaedros, enquanto os sítios intersticiais podem ser ocupados pelos íons 

metálicos [3]. A distribuição dos cátions metálicos ao longo da estrutura do 

espinélio é importante, pois influenciam na interação entre os spins magnéticos 

dentro da estrutura.  

Para obtenção de CoFe2O4 podem ser utilizados diversos métodos de 

síntese, desde técnicas que produzem materiais policristalinos para a fabricação 

de cerâmicas até materiais para a confecção de filmes pela deposição em 

substratos, além de técnicas de montagem em filmes monocristalinos e ainda 

por crescimento de monocristais [2] .  

O método da reação de combustão é um método simples, rápido e de 

baixo custo. A reação utiliza alguns precursores metálicos misturados a um 

combustível orgânico em solução aquosa. A queima da solução conduz a uma 

decomposição do combustível exotérmica, podendo levar à obtenção direta do 

material cristalino desejado. O método da reação de combustão pode ser 

interessante para produção em larga escala devido a facilidade de reprodução e 

simplicidade [4].  

A presente proposta de trabalho foi obter, pelo método da reação de 

combustão, amostras de CoFe2O4  dopadas com ítrio até 4% em mol, ou seja, 

CoFe2-xYxO4 (0,00 ≤ 𝑥 ≤ 0,04), para caracterização estrutural e estudo das 

propriedades magnéticas. A seguir serão discutidas propriedades magnéticas, a 

estrutura da ferrita de cobalto e o método de síntese da reação de combustão 

utilizado para sintetizar as amostras de CoFe2O4 neste trabalho.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Síntese da ferrita CoFe2-xYxO4  por meio da reação de combustão, 

caracterização estrutural e estudo das propriedades magnéticas e do band-gap 

óptico. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Síntese e caracterização do CoFe2-xYxO4  por meio do método da reação 

de combustão com ausência de fases secundárias para estudo das 

propriedades magnéticas e do gap da banda óptica; 

 Estudo da reação de combustão por meio de análise termogravimétrica; 

 Caracterização estrutural das partículas por difração de raios x com 

auxílio do refinamento Rietveld; 

 Caracterização por Espectroscopia na região do Infravermelho; 

 Caracterização morfológica das partículas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET); 

 Realizar medidas ópticas de Refletância Difusa (RD) para medidas de 

band gap óptico das amostras; 

 Estudo das propriedades magnéticas por meio de magnetometria de 

amostra vibrante em temperatura ambiente e altas temperaturas (300-

773K).
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Magnetismo em Materiais 

Um material pode conter no interior de seus átomos dois tipos de origens 

de magnetismo. O magnetismo gerado pelo movimento eletrônico em torno do 

núcleo atômico, chamado de movimento orbital (L). E o momento magnético 

intrínseco ao elétron denominado momento magnético spin (S). O Spin é uma 

propriedade universal dos elétrons em todos os estados de matéria e em todas 

as temperaturas. O elétron se comporta, com uma certa aproximação, como se 

girasse em torno de seu próprio eixo, estando associado a tal giro quantidades 

de momento magnético e momento angular [3]. 

A unidade fundamental para o momento magnético devido ao spin é 

aquela referente ao movimento na primeira órbita de Bohr. Esta quantidade de 

momento magnético, é chamada de magnéton de Bohr 𝜇𝐵 e é tão fundamental 

para o elétron quanto sua carga elétrica elementar e. Os átomos contêm muitos 

elétrons, cada um girando em torno de seu próprio eixo e movendo-se em sua 

própria órbita [3]. 

 

 

Figura 3 Modelo simplificado para os momentos magnéticos, orbital (a) e spin 

(b), que compõe a origem do magnetismo para um átomo, adaptado de [5]. 

 

O momento magnético resultante num átomo está associado a cada tipo 

de movimento advindo de grandeza vetorial. Os spins eletrônicos possuem um 
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número quântico associado e, como uma extrapolação, é comum chamar os 

elétrons de spins opostos, como elétrons com spins de direções contrárias. 

Assim considera-se positiva a interação entre momentos originados por spins de 

mesma direção e negativa entre aqueles originados por spins de direções 

opostas. Comumente, momentos magnéticos são representados por setas para 

cima ou para baixo. O momento magnético do átomo é a soma de todos os seus 

momentos eletrônicos, de tal modo que ao final um átomo terá um momento 

magnético líquido resultante 𝜇𝑗. 

A partir dos momentos magnéticos dos átomos e da interação entre os 

momentos originados pelos spins eletrônicos, ocorre consequentemente um 

momento resultante para um conjunto de partículas. Dessa forma, a 

magnetização M de um conjunto de n partículas será a soma vetorial dos 

momentos de dipolo magnéticos de todos os átomos dividido pelo volume V que 

ocupam. Podendo ser escrito como, 

�⃗⃗� =   
∑ 𝑖∞

𝑖=1  𝜇𝑗⃗⃗  ⃗

𝑉
                                                           𝑒𝑞. 1 

assim, como consequência dos momentos magnéticos orbital e spin dos átomos, 

juntamente com a disposição atômica numa estrutura cristalina, duas 

possibilidades podem ocorrer: 

1. Os momentos magnéticos de todos os elétrons estão orientados de 

forma antiparalela, assim eles cancelam um outro, e o átomo como um todo não 

tem momento magnético líquido. Esta condição leva ao diamagnetismo. 

2. Numa outra possibilidade, o cancelamento de momentos eletrônicos é 

apenas parcial e os átomos apresentarão momentos magnéticos resultantes. 

Contudo, esse conjunto de átomos não apresentará necessariamente momento 

magnético resultante, pois os átomos também podem interagir em conjuntos 

dentro da estrutura que os contém e gerarem momentos resultantes ou se 

cancelarem. Essas substâncias compostas de átomos deste tipo são 

classificadas em comportamentos, para-, ferro-, antiferro- e ferrimagnético [3]. 
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Numa observação macroscópica, quando um campo magnético H é 

aplicado no vácuo, ocorrerá a formação de um fluxo de densidade magnética B.  

O fluxo de densidade magnética no vácuo é definido como, 

 �⃗� = 𝜇0�⃗⃗�                                                                      𝑒𝑞. 2 

sendo, 𝜇0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Por outro lado, se for inserido 

um material na presença do campo aplicado, este responderá ao campo 

magnético com uma magnetização M. Quando o material está submetido ao 

campo, os dois fenômenos ocorrem simultaneamente, um fluxo de densidade 

magnética B atravessa o material e o material responde com uma magnetização 

M, dependendo da natureza magnética descrita anteriormente. A relação entre 

a densidade de fluxo o campo aplicado e a magnetização do material pode ser 

escrita como segue. 

�⃗� = 𝜇0�⃗⃗� + 𝜇0�⃗⃗�                                                          𝑒𝑞. 3  

A relação entre a magnetização M e o campo aplicado H dependerá da 

permeabilidade do material (𝜇) e sua permeabilidade relativa (𝜇𝑟) em relação ao 

vácuo, 𝜇𝑟 =
𝜇

𝜇0
⁄ , e também uma importante constante para os materiais 

magnéticos, a susceptibilidade magnética 𝜒𝑚, onde 𝜒𝑚 = 𝜇𝑟 − 1, este termo 

mostra quão suscetível um material pode ser num campo magnético, ou seja, 

quanto maior seu valor maior será a resposta magnética do material [5].  

Por consequência, um material submetido a um campo externo aplicado 

H reagirá produzindo uma resposta ao campo dependendo da natureza de seus 

momentos magnéticos. A resposta do material é chamada de magnetização M, 

e a densidade de fluxo magnético B na presença de um material passa a ser 𝜇𝐻, 

então, a magnetização e o campo aplicado podem se relacionar por meio da 

equação.  

�⃗⃗� = 𝜒𝑚�⃗⃗�                                                                   𝑒𝑞. 4 
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A classificação dos materiais magnéticos com relação aos seus tipos de 

ordenamento pode ser racionalizada em termos do comportamento da 

magnetização de um material relativo à sua susceptibilidade magnética em 

relação ao campo externo aplicado como segue: 

Materiais diamagnéticos, possuem susceptibilidade pequena, negativa e 

não variam com o campo. Por não possuírem elétrons desemparelhados para 

produzir um momento magnético spin resultante apresentam apenas o momento 

magnético orbital. Consequentemente o momento magnético resultante é 

extremamente fraco e existente apenas sob a aplicação de um campo externo. 

Além do momento magnético pequeno, o campo magnético gerado tem direção 

contrária a do campo externo aplicado, ou seja, em presença de H estes 

materiais apresentarão magnetização negativa.  

Materiais paramagnéticos possuem susceptibilidade pequena, positiva e 

não variam com o campo. Cada átomo possui um momento de dipolo resultante 

como consequência da presença de elétrons desemparelhados, assim gerando 

momento magnético spin líquido, porém, distribuídos aleatoriamente ao longo do 

material. Dessa forma, quando na presença de um campo aplicado esses 

momentos magnéticos líquidos tendem a se alinhar ao campo. Contudo, na 

ausência de campo magnético externo aplicado, os momentos magnéticos 

presentes retornam para a distribuição aleatória, apresentando um momento 

magnético total nulo. Assim, apresentam uma pequena magnetização positiva 

na presença de um campo H. 

Materiais ferromagnéticos possuem elevada susceptibilidade, positiva e 

variável com o campo. Apresentam momento magnético permanente, ou seja, 

mesmo na ausência do campo aplicado H apresentam altos valores de 

magnetização. A origem do momento magnético desses materiais pode ser 

observada a partir de uma análise da magnetização líquida dos átomos que 

compõe o material. Os átomos num material ferromagnético possuem 

magnetização resultante forte devido aos momentos magnéticos dos seus 

elétrons desemparelhados. Na estrutura final a interação entre tais momentos 

magnéticos é positiva, ou seja, todos os momentos magnéticos possuem a 

mesma direção e contribuirão para a formação de um momento magnético 
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permanente. Assim, na presença de um campo aplicado a magnetização será 

forte e positiva. 

Materiais antiferromagnéticos são alguns materiais, que como os 

ferromagnéticos, apresentam momentos magnéticos em seus átomos. Contudo, 

nos materiais antiferromagnéticos, todos os momentos magnéticos atômicos irão 

se alinhar antiparalelamente, de modo que o momento magnético resultante seja 

nulo. Em geral, o acoplamento entre os momentos magnéticos dos átomos e a 

rede cristalina do material influenciam nesse tipo de magnetismo.  

Materiais ferrimagnéticos são materiais que também possuem elevada 

susceptibilidade positiva e variam com o campo. Em certa medida, misturam as 

características dos materiais ferromagnéticos e antiferromagnéticos, pois 

apresentam átomos com momentos magnéticos resultantes, entretanto a 

influência da rede cristalina faz com que os alinhamentos desses momentos 

magnéticos não sejam paralelos, assim alguns momentos magnéticos atômicos 

antiparalelos irão se anular dentro do material. A diferença fundamental neste 

caso é que ao final poderá ser observado um momento magnético resultante 

para o material, dado que os momentos magnéticos não se anulam totalmente. 

Materiais Ferrimagnéticos possuem em sua estrutura metais de diferentes 

estados de oxidação, ou seja, diferentes momentos magnéticos atômicos, 

alocados em diferentes sítios da estrutura cristalina. O resultado da interação 

entre estes momentos magnéticos atômicos é o momento magnético resultante 

permanente. 

É necessário salientar a diferença existente entre o comportamento da 

curva de magnetização MxH para os diferentes materiais classificados 

anteriormente. É possível pela descrição anterior prever o comportamento 

diamagnético e paramagnético nesse tipo de gráfico, ou seja, linear e negativo 

com pequena inclinação e linear positivo com pequena inclinação (porém, maior 

que o diamagnético), respectivamente. A figura 4 mostra a representação para 

os comportamentos. 
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Figura 4. Curvas MxH para diferentes tipos de materiais. Diamagnéticos, 

paramagnéticos, ferromagnéticos e ferrimagnéticos, esses dois últimos em azul 

apresentam histerese. 

 

Para os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos essa curva apresenta 

comportamento de histerese. Para uma amostra desmagnetizada e sob um 

campo aplicado H = 0 a magnetização será nula. Com o aumento do campo 

aplicado os momentos magnéticos se orientam em relação ao campo até que 

estejam completamente alinhados, nesse ponto ocorre a magnetização de 

saturação do material, Ms. Ao inverter o campo magnético, o alinhamento dos 

momentos magnéticos apresentam uma resistência ao alinhamento relativo ao 

campo aplicado. Isso ocorre principalmente devido aos domínios magnéticos 

que formam o material, tal como os materiais cristalinos possuem domínios 

cristalinos os materiais magnéticos possuem domínios magnéticos com a 

mesma orientação dentro de uma partícula.  

Os domínios magnéticos com alinhamento mais próximo ao campo 

magnético aplicado tendem a crescer por meio do movimento de suas paredes. 

O movimento dessas paredes é irreversível em termos termodinâmicos, assim 
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com a inversão do campo magnético o alinhamento dos momentos será 

diferente. Em outras palavras, ao aplicar o campo magnético o alinhamento entre 

os momentos do material cria uma energia de interação ou acoplamento entre 

os momentos magnéticos que estabiliza o sistema. Assim, mesmo com a 

inversão do campo aplicado não é possível destruir a ordem magnética 

construída no material, esse ponto é chamado de magnetização remanescente 

Mr. Para que seja possível desmagnetizar o material é necessário a aplicação de 

um campo magnético coercivo Hc ou coercividade do material. Os pontos Ms, Mr 

e Hc estão representados na curva de histerese da figura 4. 

 

Figura 5. Comportamento magnético em relação à temperatura para os 

diferentes tipos de magnetismo, adaptado de [3]. 

A figura 5 representa o comportamento da magnetização e do inverso da 

susceptibilidade em relação à temperatura para os tipos de ordenamento 

magnéticos. A temperatura é fundamental para um material magnético, pois o 

seu aumento causa maior vibração dos átomos que o compõe. Os momentos 

magnéticos têm liberdade para girar em torno de suas posições e com uma maior 
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vibração atômica tendem a se organizar de forma aleatória. O aumento da 

temperatura é capaz de destruir o acoplamento magnético existente em 

materiais ferromagnéticos, antiferromagnéticos e ferrimagnéticos. Isso faz com 

que a magnetização de saturação diminua para materiais ferromagnéticos e 

ferrimagnéticos até um ponto onde ocorre uma queda brusca para zero, a 

temperatura de Curie 𝑇𝑐. O comportamento antiferromagnético também tem sua 

ordem afetada pelo aumento da temperatura, a partir de um ponto denominado 

temperatura de Néel (𝑇𝑁). Para todos os casos em que existem ordenamentos 

magnéticos permanentes a temperatura pode torná-los aleatórios, ou seja, 

paramagnéticos [3].  

 

3.1.1. Ferrimagnetismo e Ferritas 

Ferritas são materiais óxidos mistos de ferro que possuem uma fórmula 

geral MFe2O4, sendo M um metal bivalente. A estrutura cristalina das ferritas é 

complexa e é frequentemente chamada de estrutura tipo espinélio devido à 

semelhança com o mineral espinélio MgO.Al2O3. Na célula unitária da estrutura 

cristalina da ferrita estão presentes 8 fórmulas unitárias, ou seja, (8x7) 56 íons 

interagindo em cada célula. Os átomos de oxigênio se empacotam num sistema 

cristalino cúbico de faces centradas (CFC) cujo grupo espacial é Fd3m, onde os 

íons metálicos ocupam as posições intersticiais entre os átomos de oxigênios. A 

posição dos interstícios no empacotamento constrói dois tipos de sítios 

diferentes na estrutura, os sítios A e B, com ambientes tetraédricos e 

octaédricos, respectivamente [3]. 

A célula unitária contém muitos íons, o que dificulta a existência de 

representações razoáveis para a sua visualização. O método mais usual tem 

sido o estabelecido por Sickafus [6], que considera a célula unitária cúbica do 

espinélio dividida em oito cubos menores de lado d/2, na figura d é o parâmetro 

de rede da célula, este modelo está apresentado na figura 6 (c). Os cubos em 

posição diagonal têm composição e estrutura idênticas entre si. O sítio 

tetraédrico (fig. 6 (a)) se situa no centro de um cubo representado à direita da 

(fig. 6 (d)), é possível perceber que nem todos os sítios da estrutura estão 
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ocupados pelos íons metálicos. O sítio octaédrico (fig. 6 (b)) pode ser visto à 

esquerda do sítio tetraédrico ocupado, na interface entre os dois cubos, 

representado pelas linhas pontilhadas ligando o íon metálico aos seis oxigênios 

vizinhos, desses oxigênios, dois estão sendo compartilhados com o sítio 

tetraédrico na estrutura.  

 

Figura 6. Representação da estrutura cristalina do espinélio. (a) sítio tetraédrico, 

(b) sítio octaédrico, (c) disposição dos sítios na célula unitária e (d) disposição 

de dois sítios adjacentes, adaptado de [6]. 

Esse arranjo se repete ao longo de toda a estrutura e explica as 

propriedades das ferritas em termos de ferrimagnetismo. O arranjo entre os sítios 

tetraédricos e octaédricos que compartilham os átomos de oxigênio induz a uma 

situação de interação magnética oposta, ou seja, se um íon metálico no sítio 

octaédrico está com seus spins “para cima” no sítio tetraédrico estará com seus 

spins “para baixo”. Isso ocorre devido ao tipo de interação magnética que ocorre 

entre esses íons, chamada de interação de supertroca. Nesse tipo de interação 
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os íons de oxigênio mediam a interação magnética entre os íons metálicos, 

levando a uma interação inversa entre os sítios. Em suma, os íons dos sítios A 

e B sempre possuem spins em posições contrárias ao longo da estrutura [3]. 

A ocupação dos sítios numa ferrita bulk está relacionada principalmente a 

dimensão do íon metálico M bivalente que fará parte de sua composição. Neste 

caso podem ocorrer duas situações extremas, os íons M tendem a ocupar o sítio 

tetraédrico levando todos os íons férricos para os sítios octaédricos, essa 

configuração é denominada ocupação normal, ao passo que se os íons M 

tendem a ocupar os sítios octaédricos levando os íons férricos a se dividirem 

entre os sítios octaédricos e tetraédricos, teremos uma ocupação inversa. Na 

estrutura da ferrita nem todos os sítios estarão ocupados por íons metálicos, 

para os 64 sítios tetraédricos e 32 octaédricos disponíveis, estarão ocupados 16 

sítios tetraédricos e 8 sítios octaédricos. As posições dos íons para uma estrutura 

normal e inversa dentro dos sítios disponíveis estão dispostas na tabela 1 [3].  

Tabela 1. Sítios disponíveis e ocupados para as estruturas de ferritas, normal e 

inversa. 

Sítios Disponíveis Ocupados 
Ocupantes 

Normal Inversa 

A (tetraédrico) 64 16 8 M2+ 8 Fe3+ 

B (octaédrico) 32 8 16 Fe3+ 8 Fe3+ 

8 M2+ 

As ferritas bulk serão em geral normais, inversas ou muito próximas de 

um extremo ou outro. Contudo, ferritas sintetizadas com dopagens ou variações 

estequiométricas podem se situar em ocupações parcialmente inversas, entre 

um extremo e outro, o que leva a modificações nas propriedades magnéticas 

desses materiais. Nesse sentido, o fator de inversão i é um termo importante 

para a observação da ocupação nas ferritas. A fórmula de uma ferrita pode ser 

escrita como MFe2O4, logo para uma ferrita normal a ocupação dos sítios seria 

(M)A(Fe2)BO4, e para a situação inversa (Fe)A(MFe)BO4, a equação 5 pode 

descrever a ocupação dos sítios em termos do fator de inversão [7]. 
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(𝐹𝑒𝑖𝑀1−𝑖)𝐴[𝐹𝑒2−𝑖𝑀𝑖]𝐵 𝑂4                                             𝑒𝑞. 5  

O fator de inversão mostra como os íons estão dispostos entre os sítios A 

e B, ou seja, se i = 0 a ferrita é normal, se i = 1 a ferrita será inversa, outros 

valores de i indicarão o grau de inversão da ferrita. A magnetização pode ser 

calculada fazendo uso da ocupação dos íons e dos momentos magnéticos de 

seus spins em termos de magnétons de Bohr, 𝜇𝐵. Como os sítios A e B são 

inversos a magnetização pode ser escrita segundo a equação 6, essa 

magnetização teórica é denominada magnetização de Néel 𝜇𝑁. 

𝜇𝑁 = |𝑀𝐴 − 𝑀𝐵|                                                      𝑒𝑞. 6 

O uso da magnetização de Néel pode ser ilustrado com duas ferritas, a 

ferrita de cobalto (CoFe2O4) inversa e a ferrita de manganês (MnFe2O4) normal. 

Sabendo que os momentos magnéticos devido ao emparelhamento dos spins 

nos metais de transição serão para o Co2+ (3d7) = 3 𝜇𝐵, para Mn2+ (3d5) = 5 𝜇𝐵 e 

para o Fe3+ (3d5) = 5 𝜇𝐵. A magnetização calculada por fórmula seria, 3 𝜇𝐵 e 5 𝜇𝐵, 

respectivamente. Esses valores seriam para a magnetização de saturação ideal 

a 0 K e materiais bulk, desconsiderando também algumas interações inter-sítios 

que podem ocorrer. Entretanto, os valores obtidos experimentalmente 3,7 𝜇𝐵 e 

4,6 𝜇𝐵 indicam uma boa aproximação [7]. 

 

3.2 Ferrita de Cobalto - CoFe2O4  

As ferritas possuem sua estrutura de espinélio intimamente ligadas ao 

fenômeno do ferrimagnetismo como foi visto, por isso são os materiais 

ferrimagnéticos mais estudados da atualidade. Dentre as ferritas pode ser 

destacada a ferrita de cobalto - CoFe2O4, que é uma ferrita com ocupação de 

sítios do tipo inversa. As razões para o interesse nessa ferrita reside em suas 

propriedades físicas e químicas já apresentadas na introdução, tais como 

elevadas anisotropia magnetocristalina cúbica e coercividade, magnetização de 

saturação moderada, boa estabilidade mecânica e química, alta resistência ao 
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desgaste, comportamento eletricamente isolante e ferrimagnético com alta 

temperatura Curie [2] . 

CoFe2O4 possui vasta aplicação devido às propriedades gerais e 

específicas, conforme foi descrito anteriormente. Dessa forma, tem sido 

largamente estudada ao redor do mundo por diferentes grupos de pesquisa. As 

mais variadas aplicações são exploradas dependendo do método de síntese e 

controle de diferentes parâmetros, por exemplo, dopagem, modificação da 

superfície, distribuição de tamanhos, etc. Dentre essas aplicações destacam-se 

algumas nas áreas de imãs permanentes, catálise, biomedicina e sensores de 

gases, que serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1. CoFe2O4 - Magnetos permanentes 

As propriedades magnéticas da CoFe2O4 são, sem dúvida, uma das 

aplicações que contribuem para vários campos tecnológicos incluindo ímãs 

permanentes, filtros magnéticos, carreadores de medicamentos, dispositivos de 

micro-ondas e dispositivos de memória de alta-densidade. As propriedades dos 

materiais magnéticos nanométricos dependem fortemente da forma e tamanho, 

bem como, da interação entre as partículas. Nanoestruturas de CoFe2O4 abriram 

um novo ramo para os ímãs permanentes, pois melhoram algumas 

características das ligas de ímã permanente anteriormente usadas, formadas por 

alumínio-níquel-cobalto (liga AlNiCo) com uma coercividade melhor e muito mais 

leve [8].  

Lopez-Ortega et al. apresentaram uma caracterização magnética 

detalhada de uma série de nanopartículas de CoFe2O4 sintetizadas por 

decomposição térmica de precursores organometálicos. Todos os parâmetros 

da reação foram ajustados de forma a controlar adequadamente a variação dos 

tamanhos entre 4 a 60 nm. Foi encontrado para essas nanopartículas um 

comportamento magnético dependente do tamanho e morfologia [9].  

Lottini et al. sugeriram uma nova proposta para ímãs permanentes livres 

de terras raras através de estruturas núcleo/casca de 
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antiferromagnéticas/ferrimagnéticas com materiais de fórmula Co0.3Fe0.7O4/ 

Co0.6Fe2.4O4. As partículas foram produzidas por meio do processo de 

decomposição térmica e os diâmetros das partículas variaram entre 6 e 18 nm. 

A estrutura do núcleo/casca foi obtida por oxidação do núcleo levando a 

formação de uma fase invertida altamente monodispersa de 

antiferromagnetismo e ferrimagnetismo. O trabalho reporta valores elevados 

para o fenômeno de exchange bias e também um forte aumento do campo 

coercivo [10].  

Chinnasamy et al. sintetizaram partículas de CoFe2O4 com diâmetros que 

variam de alguns 𝜇m até cerca de 15 nm usando um método de oxidação 

modificado. O efeito da concentração do agente oxidante, como os íons nitratos, 

e a adição de íons férricos desde o começo da reação no tamanho e nas 

propriedades magnéticas das partículas foi estudado. As partículas de CoFe2O4 

sintetizadas sob condições ótimas apresentaram um tamanho de grão médio de 

36 nm e mostraram coercividade elevadas, em torno de 2020 Oe à temperatura 

ambiente [11].  

Pedrosa et al. [12] sintetizaram pós de nanopartículas de CoFe2O4 com 

propriedades magnéticas ajustáveis por meio da co-precipitação e uma nova rota 

de moagem. Pela primeira vez, o tempo de moagem de apenas alguns minutos 

foi relatado como sendo o suficiente para refinar a microestrutura e induzir efeitos 

de micro tensões, que forneceram um aumento de 5 vezes na coercividade. Isso 

foi alcançado sem alteração de composição estequiométrica, e sim 

exclusivamente através da modificação microestrutural.  

Hannour et al. produziram nanopartículas de CoFe2O4 por meio de uma 

rota hidrotermal, depois foram dispersas em matriz de polimetilmetacrilato 

(PMMA) e por meio de deposição magneto forética foram implantadas numa 

matriz de alumina porosa. O nanocompósito descrito pelo trabalho revelou um 

dos mais promissores candidatos para os dispositivos de micro-ondas 

(circuladores, isoladores, supressores de ruído, etc). 
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3.2.2 CoFe2O4 – Aplicações em catálise 

CoFe2O4 surgiu nos últimos anos como um potencial catalisador 

heterogêneo em várias reações químicas. Proporcionando atividades catalíticas 

aprimoradas em comparação com os óxidos metálicos de características 

correspondentes. Isso ocorre porque os óxidos metálicos são suscetíveis a 

ataques ácidos e alcalinos. As ferritas, em certa medida, são quimicamente mais 

estáveis e resistentes a essas substâncias. A ferrita CoFe2O4 é um catalisador 

heterogêneo em destaque porque é passível de separação magnética, portanto, 

pode ser facilmente removida do meio reacional. Além disso, pode ser reutilizada 

muitas vezes sem perda significativa de atividade catalítica [13]. 

Ren et al.  investigaram a degradação do di-butil ftalato utilizando 

nanopartículas de CoFe2O4. A atividade catalítica foi investigada em peroxi-

monossulfato como sistema de oxidação, o que resultou na geração de radicais 

sulfato. As nanopartículas de CoFe2O4 sintetizadas ofereceram boa estabilidade 

e puderam ser reutilizadas por sete vezes [14]. Da mesma forma, a degradação 

do di-metil ftalato foi investigada por Xu et al. utilizando CoFe2O4 a base de 

grafeno como ativador do peroxi-monossulfato. Os autores observaram que a 

ferrita de cobalto a base de grafeno foi um catalisador mais eficiente do que a 

ferrita de cobalto pura [15]. 

Rezlescu et al. sintetizaram ferritas mistas de níquel-cobalto dopadas com 

escândio (Co0,5Ni0,5Fe2-xScxO4) por meio do método da autocombustão sol-gel. 

Foi observado que a substituição do escândio se deu no sítio octaédrico com 

deslocamento dos íons de ferro. A mudança estrutural otimizou as propriedades 

catalíticas para essa ferrita segundo os testes realizados para combustão 

catalítica de propano e acetona [16]. 

Ai et al. relataram a remoção do azul de metileno da água usando 

compósitos esféricos de carbono ativado/CoFe2O4/alginato como adsorvente. 

Os estudos cinéticos revelaram que a adsorção seguiu o modelo de segunda 

ordem. Além disso, as esferas magnéticas preparadas possuíam alta 

magnetização sob um campo magnético externo, que proporcionava uma 

maneira fácil e eficiente de separar o catalisador do meio [17].  
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A remoção do azul de metileno na presença de H2O2 catalisada pela 

CoFe2O4 também foi relatada por Feng et al. A funcionalização da superfície 

modificou as nanopartículas hidrofóbicas para hidrossolúveis, o que as tornou 

adequadas para aplicações catalíticas. As ferritas sintetizadas exibiram 

excelente atividade na oxidação do corante azul de metileno, e as nanopartículas 

puderam ser facilmente separadas do meio magneticamente [18]. 

Gaikwad et al. sintetizaram TiO2 co-dopado com CoFe2O4 acoplado a 

Ferro e Nitrogênio e observaram que o desempenho fotocatalítico do compósito 

foi melhor em comparação com TiO2, mas não com TiO2 dopado. No entanto, o 

catalisador teve a vantagem da separação magnética. Foram utilizadas 

nanopartículas magnéticas de CoFe2O4 funcionalizadas com amina para a 

imobilização da enzima celulase via reação de acoplamento. Os resultados 

revelaram que a celulase imobilizada apresentou maior estabilidade térmica que 

a celulose livre [19].  

Dhar et al. apresentaram pela primeira vez o uso de nanopartículas de 

CoFe2O4 como catalisador para a oxidação de álcoois em aldeídos por ácido e 

a eficiência do catalisador foi considerada elevada. Além disso, o desempenho 

das nanopartículas de CoFe2O4 foi estudada na oxidação de álcool benzílico a 

benzaldeído e sob condições ótimas, obteve-se 99% de conversão para 

benzaldeído como único produto. O nanocatalisador também foi eficientemente 

usado para a redução do 4-nitrofenol, vermelho do Congo, azul de metileno na 

água sob temperatura ambiente [20].  

 

3.2.3 CoFe2O4 – Aplicações em biomedicina 

Uma recém área explorada acerca da ferrita de cobalto é seu uso na 

biomedicina. Embora seja conhecida por ser utilizada como agente de contraste 

para ressonância magnética, nos últimos anos algumas novas facetas foram 

descobertas o que intensificou o estudo e a pesquisa para essa aplicação.  

Bohara et al. sintetizaram nanopartículas Co0.5Zn0.5Fe2O4 funcionalizadas 

com amina dispersas em água. Os autores avaliaram a biocompatibilidade de 



________________________________Capítulo 3 – Parte 1 – Revisão bibliográfica 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

24 

amostras sintetizadas na linhagem de células MCF7 (linha de células de câncer 

de mama humano) e encontraram biocompatibilidade de até 80 mg.mL-1 de 

concentração de linhagem de células MCF7. Assim, estes podem ser potenciais 

candidatos para o campo biomédico, como a aplicação de drogas e também a 

aplicação em hipertermia [21].  

Segundo Venugopalan et al. novos usos biológicos de nanopartículas 

podem ser desenvolvidos. No entanto, uma limitação importante é o seu 

movimento nos sistemas biológicos. Assim, os autores desenvolveram um 

sistema com ferrita de cobalto, no qual o "nanovoyager" retém as propriedades 

magnéticas em vários fluidos biológicos. Desse modo, seu movimento pode ser 

controlado magneticamente por longos períodos de tempo e pode gerar impulso 

suficiente para propulsão no sangue humano [22].  

Um sistema de liberação controlada de drogas compreendendo 

nanopartículas de CoFe2O4 magnéticas encapsuladas em SiO2 empregando 

hidroxiapatita como molde foi sintetizado por Pon-On et al. A liberação controlada 

da droga indometacina neste nanocompósito em função do pH foi estudada. 

Observou-se que a liberação do fármaco foi significativamente mais rápida em 

pH = 4,0 do que em pH = 7,0 [23].  

Um importante desenvolvimento no campo da biomedicina é o estudo da 

atividade antibacteriana de ferritas de cobalto revestidas com prata sintetizadas 

por Kooti et al. A atividade antibacteriana dos compósitos foi investigada contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Observou-se que os compósitos 

apresentaram maior atividade antibacteriana quando comparados às 

nanopartículas de prata e algumas drogas antibacterianas (penicilina, 

estreptomicina, amoxicilina e eritromicina). Além disso, esses compostos podem 

ser removidos magneticamente [24].  

James Wang et al. produzaram via método sol-gel, utilizando ácido cítrico 

como agente quelante, nanopartículas de CoFe2O4 com substituição dos íons de 

cobalto por cobre, zinco, cromo e níquel. Os resultados indicaram que a 

substituição dos íons de cobalto pelos metais de transição influenciou fortemente 
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nas propriedades microestruturais, na estrutura cristalina e nas propriedades 

antibactericidas das nanopartículas [25]. 

Pawar et al. sintetizaram nanopartículas de CoFe2O4 pelo método da 

reação de combustão com a posterior cobertura da superfície com poli vinil álcool 

(PVA). As partículas apresentaram magnetização elevada mesmo após a 

cobertura com PVA e foram testadas para aplicações biológicas, mostrando 

baixa toxicidade em relação às partículas convencionais [26].   

 

3.2.4 CoFe2O4 – Aplicações em sensores 

Atualmente as nano ferritas magnéticas são consideradas um dos mais 

promissores sensores de gás devido a sua morfologia superficial dependente da 

temperatura. A capacidade de detecção de gás por ferritas podem, dessa forma, 

ser aumentadas controlando a morfologia da superfície de modo a aumentar a 

área de superfície ativa para a adsorção de gás e uso de aditivos que atuam 

como catalisadores, promovendo assim a melhoria das propriedades do sensor. 

Xiangfeng et al. investigaram as propriedades de detecção de gás de 

nanocristalitos de CoFe2O4 sintetizados por via hidrotermal para uso na detecção 

de etanol. O valor do pH durante o processo de síntese afetou muito o tipo de 

resposta para o sensor de gás. CoFe2O4 preparada na faixa de pH 11-14 exibiu 

resposta de gás do tipo p. No entanto, aqueles preparados na faixa de pH 8-10 

exibiram resposta de gás do tipo p em altas temperaturas e resposta do tipo n 

de gás a baixas temperaturas. Além disso, o sensor preparado a 180 ° C por 48 

horas em pH 8 apresentou alta resposta e boa seletividade em relação ao etanol 

em uma concentração tão baixa quanto 10 ppm [27]. 

Gedam et al. fabricaram ferrita de cobalto substituída com níquel na 

composição Co0.8Ni0.2Fe2O4, com tamanho de cristalito de 30 nm. A ferrita foi 

altamente seletiva em relação ao gás de amônia com boa resposta de detecção 

a 280 ºC. Além disso, quando o paládio (Pd) foi incorporado ao sistema, houve 

melhora da resposta do sensor e a temperatura de operação foi reduzida [28].  
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Nanofios de ferrita de cobalto dopados com manganês foram utilizados 

como sensores de umidade por Kim et al. que sintetizaram as partículas da ferrita 

de cobalto na superfície de substratos de quartzo. As medidas de detecção de 

gás revelaram que a 150 ° C a temperatura de operação apresentou a resposta 

máxima do sensor de gás de 95% para 80 ppm de NO2. A resposta do sensor 

de gás aumentou com o aumento das concentrações de NO2. O estudo de 

seletividade revelou que o sensor de gás baseado em ferrita de cobalto 

apresenta maior resposta ao gás NO2 do que outros gases de teste [29]. 

3.2.5 Ferrita de Cobalto dopada com ítrio - CoFe2-xYxO4 

As aplicações relacionadas a CoFe2O4 em geral estão relacionadas ao 

seu aspecto magnético, microestrutural, de tamanho e forma. Todos esses 

aspectos podem ser afetados pela inclusão de outros tipos de átomos em sua 

estrutura e/ou a formação de compósitos, bem como, o tipo de síntese utilizado 

na sua produção. Nesse sentido, existe uma ampla gama de dopantes e métodos 

de síntese utilizados para estudos das propriedades dessa ferrita. No presente 

trabalho foi investigada a dopagem com íons de ítrio (Y3+)  na ferrita de cobalto 

sintetizados pela primeira vez pelo método da reação de combustão direta. 

O ítrio (39Y89) é um metal de transição interna de configuração eletrônica 

[Kr]4d15s2 que é bastante utilizado como aditivo em ligas, por exemplo, para 

aumentar a resistência das ligas de alumínio e magnésio. Também é usado na 

fabricação de filtros de micro-ondas para radar e tem sido usado como 

catalisador na polimerização de etileno. O composto formado por ítrio e alumínio 

com estrutura do tipo granada (YAG) é usado em lasers. Y2O3 é adicionado ao 

vidro usado para fazer lentes de câmera para torná-las resistentes ao calor e ao 

choque. O composto formado por ítrio-bário-cobre, uma perovskita dupla 

assimétrica, conhecido como YBaCu, foi importante supercondutor descoberto 

na década de 80, por apresentar supercondutividade sob temperaturas acima de 

nitrogênio líquido (90 K) [30].  

A partir da configuração eletrônica é possível perceber que o Y3+ não 

possui elétrons desemparelhados, logo, é um íon diamagnético. Contudo, devido 

às suas interessantes propriedades mecânicas e elétricas, vem sendo incluído 
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em materiais magnéticos para estudo da sua influência nesse tipo de compostos. 

As ferritas, especificamente CoFe2O4 tem sido utilizada como hospedeira para 

os íons de ítrio para estudo de seus efeitos na estrutura, propriedades e 

aplicações. 

O composto CoFe2-xYxO4 (x = 0,0 e 0,05) foi sintetizado pelo método do 

citrato precursor e suas propriedades estruturais e magnéticas foram 

investigadas por Kumar et al. A incorporação de uma pequena quantidade de 

cátion Y3+ causou uma redução significativa do tamanho da partícula. A curva de 

histerese magnética mostrou aumento na coercividade e redução na 

magnetização de saturação. As constantes cúbicas de anisotropia 

magnetocristalina para as amostras presentes foram determinadas pela "lei de 

approach", foi encontrado o menor valor para a amostra substituída (x = 0,05) do 

que a da amostra não-substituída (x = 0,0). As diminuições, da magnetização de 

saturação e da constante de anisotropia magnetocristalina, foram atribuídas ao 

enfraquecimento da interação de supertroca e ao efeito de superfície [31]. 

Bercoff et al. trabalharam com CoFe2-xYxO4, (0,0 ≤ 𝑥 ≤ 0,3), preparados 

utilizando o método sol-gel de combustão propagante. Os autores observaram, 

por meio de análises de difração de raios x com refinamento Rietveld, 

espectrosopia Mossbauer e Raman, que o ítrio se incorpora na rede em sítios 

octaédricos, aumentando o fator de inversão da ferrita. A magnetização de 

saturação e a temperatura de Curie diminuem com a incorporação do ítrio, 

segundo os autores devido à diminuição da interação de supertroca entre os íons 

de Fe – Fe do sítio octaédrico [32]. 

Kalainathan et al. sintetizaram CoFe2-xYxO4, (0,0 ≤ 𝑥 ≤ 0,6) por meio do 

método hidrotermal. Medidas de difração de raios X revelaram a formação de 

fase única do composto com exceção para a formação de fase secundária para 

a maior dopagem de ítrio. Segundo os autores foi observado que a dopagem 

suprimiu a magnetização de saturação principalmente por dois fatores, devido à 

diminuição das interações Fe – Fe e o efeito de superfície, e pelo efeito de 

superfície. O primeiro fator tem origem na entrada dos íons de ítrio 

diamagnéticos nas posições ocupadas pelos íons de ferro nos sítios octaédricos. 

O segundo fator foi causado devido à distorção estrutural (ligado à diminuição 
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do tamanho do cristalito) que levou a formação de vacâncias e vários 

espaçamentos interatômicos. Esses fatores resultaram numa quebra de simetria 

que induziu o desordenamento dos spins reduzindo a magnetização [33]. 

Singhal et al. estudaram amostras de CoFe2-xYxO4, (0,0 ≤ 𝑥 ≤ 0,3) 

produzidas pelo método sol-gel para aplicação em catálise. O estudo empregou 

as amostras como catalisadores do tipo foto-fenton na degradação de poluentes 

orgânicos usando dois oxidantes inorgânicos diferentes. Os resultados ilustram 

um aumento acentuado na atividade catalítica com a dopagem, 

independentemente dos oxidantes usados. Devido à natureza magnética das 

amostras, o fotocatalisador pode ser para ciclos sucessivos sem diminuição na 

atividade catalítica. A excelente estabilidade química, a separação magnética e 

a reutilização de materiais comprovam seu potencial na remoção de poluentes 

orgânicos [34]. 

Ishaque et al. investigaram propriedades elétricas e magnéticas para 

amostras de CoFe2-xYxO4, (0,00 ≤ 𝑥 ≤ 0,05) sintetizadas pela técnica da co-

precipitação. Os autores mostraram que a incorporação do ítrio promove uma 

melhora das propriedades de transporte elétrico em relação à amostra pura. Em 

relação às medidas magnéticas foi relatado uma diminuição da magnetização de 

saturação e um aumento da coercividade, sugerindo que o material tem potencial 

para aplicação em memória de alta densidade [35]. 

Trabalhos envolvendo CoFe2-xYxO4 têm sido estudados em diversas 

aplicações, principalmente propriedades estruturais, ópticas, magnéticas e 

elétricas. Entretanto, os estudos não relatam as propriedades magnéticas sob 

elevadas temperaturas, apesar de muitas das aplicações se darem em 

temperaturas muito acima da temperatura ambiente. Além disso, como foi dito 

anteriormente, nenhum trabalho utilizando reação de combustão foi realizado 

para obtenção desse tipo de material. Dentre desse escopo, o presente projeto 

trará estudo de propriedades magnéticos em altas temperaturas para 

CoFe2xYxO4 sintetizados por reação de combustão, que será discutida na 

próxima seção em detalhes. 
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3.3 Reação de combustão 

A síntese por reação de combustão, também conhecida como síntese 

auto-propagante, pode ser realizada de diversas formas, até mesmo aliada a 

outras rotas sintéticas. Segundo Merzhanov [36] uma reação de combustão 

clássica possui algumas características básicas, são elas um oxidante em 

contato com um combustível (redutor) gerando calor, luz, aumento de 

temperatura e cinzas. As cinzas no caso de uma combustão controlada seriam 

os produtos desejados.  

Diversos materiais com variadas aplicações tecnológicas foram 

produzidos através da síntese por reação de combustão. Problemas como a 

dificuldade no controle da síntese durante muito tempo foram obstáculos na 

produção desses materiais, principalmente devido ao aspecto grosseiro do 

produto obtido. Entretanto, uma forma de combustão chamada síntese por 

combustão de soluções ou solution combustion synthesis (SCS), revolucionou o 

controle dessas propriedades, além do avanço no estudo termodinâmico 

envolvido nesse tipo de reação. Em suma, o combustível absorve energia 

sofrendo uma ignição que gera calor para a decomposição do oxidante na forma 

do óxido (ou de outro material) desejado [37]. 

A síntese por combustão de soluções foi inesperadamente realizada pela 

reação entre nitrato de alumínio e a uréia. Quando levadas ao forno, com a 

temperatura aumentando rapidamente até 500 °C observaram a formação de 

uma espuma que se expandia e produzia uma chama incandescente, obtendo 

como produto um pó branco identificado como α − Al2O3 [38].  

A chave para o sucesso da síntese por combustão está na proporção 

exata entre a quantidade de oxidantes (precursores metálicos) e de combustível. 

Jain e colaboradores [39] propuseram um método simples para o cálculo dessa 

proporção através do que eles denominaram como soma das valências, porém, 

está muito mais relacionado ao conceito de número de oxidação (nox) do que 

propriamente com a valência.  
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Segundo esse método, deve-se executar uma razão simples da 

quantidade de oxidantes e de combustível (O/C), para isso tem-se a equação 7. 

𝛷𝑒 =
∑ 𝛼𝑖𝛿𝑖

𝑛
𝑖

(−1)∑ 𝛽𝑖𝛿𝑖
𝑛
𝑖

=
𝑂

𝐶
                                                      𝑒𝑞. 7 

Nessa equação, 𝛷𝑒 é a razão elementar entre oxidante (nitratos) e redutor 

(combustível), 𝛼 representa os coeficientes dos elementos oxidantes e 𝛽 os 

coeficientes dos elementos redutores nas fórmulas específicas. Ainda, 𝜹 

representa os números de oxidação seguindo a química dos propelentes e 

explosivos [40]. Os termos O e C representam a composição total dos elementos 

oxidantes e o combustível (redutor), respectivamente, presentes na mistura.  

Os valores de 𝛷𝑒 possíveis são, 𝛷𝑒 =  1, 𝛷𝑒 <  1 ou 𝛷𝑒  >  1. Quando 

tem-se 𝛷𝑒 <  1 o  tem-se a reação rica em combustível, para 𝛷𝑒 >  1 tem-se a 

situação oposta em que a reação é pobre em combustível. Então, deve-se 

calcular a proporção pela reação tal que  𝛷𝑒 =  1. Para que o valor de Φe seja a 

unidade, os termos do numerador e do denominador deverão ser iguais. Como 

os valores dos termos, no combustível e nos oxidantes, têm sempre sinais 

opostos, daí o (-1) no denominador na equação 1.1, a soma de valores iguais 

que apresentam sinais opostos deve ser zero. De forma que a equação 7 se 

reduz a: 

∑𝛼𝑖𝛿𝑖

𝑛

𝑖

 + ∑𝛽𝑖𝛿𝑖

𝑛

𝑖

 =  0                                              𝑒𝑞. 8 

É necessário salientar a natureza empírica dessas equações, logo, 

algumas considerações devem ser feitas para que seus resultados sejam 

pertinentes. Por exemplo, considerando que os produtos mais comuns da 

combustão sejam CO2, H2O e N2, os nox dos elementos são +4 (para o carbono), 

+1 (para o hidrogênio) e -2 (para o oxigênio), em contrapartida, o nitrogênio, é 

considerado um elemento neutro e tem convencionado nox zero. A tabela 2 

apresenta os elementos utilizados na síntese da ferrita de cobalto dopada com 

ítrio e seus nox usuais segundo conceitos da química dos propelentes e 

explosivos. 
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Tabela 2. Elementos e as respectivas valências segundo a química dos 
propelentes e explosivos. 

Elementos Nox 

Co +2 

Fe e Y +3 

C +4 

H +1 

O -2 

N  0 

 

Se a chave da reação de combustão está na proporção entre os oxidantes 

e o combustível, o tipo de combustível também é de fundamental importância 

para o processo reacional. É de suma importância a análise do combustível que 

será utilizado ao se realizar uma síntese pelo método da reação de combustão. 

Principalmente em dois âmbitos: a quantidade de gases por ele gerados durante 

a sua decomposição e a temperatura da chama durante a sua ignição. 

  Esses fatores envolvem a termodinâmica de todo o processo, pois, se o 

combustível gera muitos gases, dissipam parte do calor e isso pode influenciar 

na pré-sinterização do produto reacional. Enquanto a temperatura de chama 

influencia na fase que pode ser obtida, tipo de cristalização e no crescimento das 

partículas a serem formadas [41]. Vários combustíveis, a maioria orgânicos, 

foram estudados e podem ser utilizados nesse tipo de síntese (tabela 3). Dentre 

esses combustíveis a uréia e a glicina são os que podem ser obtidos com maior 

facilidade, sendo a uréia de menor custo. O que foi, em primeira análise, parte 

fundamental para a escolha da uréia como combustível. 
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Tabela 3. Exemplos de alguns combustíveis utilizados nas reações de 
combustão. 

Combustível Fórmula Nox Estrutura 

Uréia CH4N2O +6 

 

Carboidrazida CH6N4O +8 

 

 

Glicina 

 

C2H5NO2 

 

+9  

 

Ácido Oxálico de 

Dihidrazida 

 

C2H6N4O2 

 

+10  

 

Hidrazida 

Maléica 

 

C4H4N2O2 

 

+16 
 

 

Tetraformol 

Triazina  

 

C4H16N6O2 

 

+28 

 

Tetramino 

Hexametileno 

 

C6H12N4 

 

+36 
 

Os combustíveis se diferem pela quantidade de gases liberados durante 

a combustão e pela temperatura da chama de ignição. Esses fatores já foram 

alvos de exaustivos trabalhos experimentais, sendo mostrados que os diferentes 

combustíveis afetam importantes aspectos dos produtos finais das reações. Por 

exemplo, a porosidade, a área de superfície, a distribuição dos tamanhos e até 

no rendimento da reação [42]. 

A uréia foi utilizada por diversos autores, para obtenção de mulita [43], 

aluminatos [44], cromitas [45], perovsquitas [46], titanatos [47], e ferritas [48] [49]. 
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Ainda é possível misturar vários combustíveis para observar os efeitos desse 

combustível misto nas propriedades do material produzido. A maioria dessas 

reações de combustão, citadas anteriormente, são rápidas e apresentam um 

fácil controle estequiométrico. No seu decorrer liberam uma grande quantidade 

de gases, formam uma pasta viscosa e daí se expande num aspecto espumoso 

que entra em ignição produzindo uma chama intensa, que em geral varia de 4 a 

15 segundos, atingindo temperaturas entre 900 °C e, impressionantes, 1200 ºC, 

restando ao final da reação um pó fino e homogêneo. 

A rota geral da reação de combustão está representada no diagrama, 

figura 7.  

 

Figura 7.  Diagrama esquemático da síntese por combustão em solução 
aquosa. 

 

Fumo [40] afirma que os nitratos são os melhores precursores metálicos 

para serem utilizados na reação de combustão, pois apresentam baixos pontos 

de fusão e alta solubilidade, favorecendo a alta homogeneidade do meio 

reacional.

Nitratos 
Metálicos 

Combustíveis 
Orgânicos 

Estequiometria  

O/R = 1 

Solução 
Redut

Combustão 

Pó  

pré-
aquecimento  

350-750 °C 

Chama até 
900 °C 
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CAPÍTULO 4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1      Reagentes Utilizados 

Os reagentes utilizados para a síntese do CoFe2-xYxO4 foram todos 

adquiridos da sigma aldrich (grade analítica) sem tratamentos posteriores, 

exceto serem mantidos em dessecador para evitar a hidratação. São eles: 

precursores metálicos, Co(NO3)2.6H2O (nitrato de cobalto hexa-hidratado), 

Fe(NO3)3.9H2O (nitrato de ferro III nona-hidratado), Y(NO3)3.5H2O (nitrato de 

ítrioo penta-hidratado)  e combustível, CO(NH2)2 (ureia). 

 

4.2     Cálculo da Quantidade de Combustível 

Para cálculo dos nox dos precursores metálicos e da ureia foram utilizados 

os dados da tabela 2, baseados em conceitos da química dos propelentes e 

explosivos. A soma dos nox dos elementos de cada um dos compostos está 

dada a seguir, excluindo a água que é composto neutro. 

Co(NO3)2 = [Co = +2, 2N = 0, 6O = (6 × -2) = -12] = -10 

Fe(NO3)3 = [Fe = +3, 3N = 0, 9O = (9 × -2) = -18] = -15 

Y(NO3)3 = [Y = +3, 3N = 0, 9O = (9 × -2) = -18] = -15 

CO(NH2)2 = [C = +4, O = -2, 2N = 0, 4H = (4 × +1) = +4] = +6 

Então, a soma das valências para o precursor de cobalto vale -10, para 

os precursores de ferro e ítrio valem ambos -15, estes são os oxidantes. A soma 

das valências do elemento do combustível vale +6. Como a fórmula específica 

sugere a dopagem de CoFe2O4 para formar CoFe2-xYxO4, o cobalto terá 

coeficiente 1, o ferro (2 − 𝑥) e o ítrio 𝑥, o 𝑛 é o número de mols da ureia, e iremos 

calculá-lo com a simples soma a partir da equação 8: 
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[(−10 ) + (−15 . (2 − 𝑥)) + (−15𝑥]  +  6𝑛 =  0, 

portanto, 𝑛 =  1,666 

Tabela 4. Valores das quantidades de matéria dos reagentes e do combustível 
para CoFe2-xYxO4.  

Fórmula 

(CoFe2-xYxO4) 

x 

Quantidade de reagentes (mol) 

Co(NO3)2 Fe(NO3)3 Y(NO3)3 CO(NH2)2 

CoFe2O4 0,000 1,000 2,000 0,000 1,666 

CoFe1,995Y0,005O4 0,005 1,000 1,995 0,005 1,666 

CoFe1,99Y0,01O4 0,010 1,000 1,990 0,010 1,666 

CoFe1,98Y0,02O4 0,020 1,000 1,980 0,020 1,666 

CoFe1,97Y0,03O4 0,030 1,000 1,970 0,030 1,666 

CoFe1,96Y0,04O4 0,040 1,000 1,960 0,040 1,666 

 

Para pesagem, os valores em mol foram convertidos para massa, em 

gramas, e divididos por 80, para uma quantidade plausível do experimento em 

nível de laboratório. Foi observado empiricamente que a quantidade de ureia 

estequiométrica calculada não produz o material com a melhor cristalinidade. A 

melhor quantidade de ureia se dá com um excesso de 100%. Discussões acerca 

da termodinâmica envolvida na quantidade de combustível foi estudada 

anteriormente e podem ser encontradas nestes trabalhos [50,51].  

Isso ocorre porque o aumento da quantidade de combustível aumenta 

proporcionalmente a quantidade de gases liberados, e os gases dissipam 

bastante calor, por isso é necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre uma 

reação muito explosiva e uma reação autossustentável. Na discussão dos 

resultados a reação química e esses parâmetros serão abordados em detalhe. 

A tabela 5 traz as fórmulas com as quantidades dos reagentes, em gramas, para 

a formação das soluções.   
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As massas dispostas na tabela 5 foram pesadas e misturadas com água 

deionizada, em balão volumétrico de 100 mL, para preparação das soluções. 

Após vigorosa agitação a solução foi transferida para uma cápsula de porcelana 

pronta para submeter ao aquecimento. As cápsulas contendo as soluções foram 

submetidas ao aquecimento em manta térmica em temperatura de 400 ºC dentro 

de uma capela com exaustor ligado durante todo o procedimento. Após 25 

minutos a solução se torna turva e inicia uma liberação lenta de gases. Após 40 

minutos a liberação de gases aumentou bastante em volume deixando a solução 

com um aspecto de espuma. A espuma entra em combustão durante 

aproximadamente 10 segundos e forma uma substância sólida volumosa com 

aspecto frágil. Esse sólido ao ser manuseado se desfaz com bastante facilidade 

se tornando um material na forma de pó. Os pós para todas as amostras foram 

macerados, para então serem submetidos às análises posteriores. 

 

Tabela 5. Valores das massas dos reagentes e do combustível calculados para 
0,00 ≤ x ≤ 0,04. 

Fórmula 

(CoFe2-xYxO4) 

x 

Quantidade de reagentes (mol) 

Co(NO3)2 Fe(NO3)3 Y(NO3)3 CO(NH2)2 

CoFe2O4 0,000 3,6378 10,1000 0 3,6378 

CoFe1,995Y0,005O4 0,005 3,6378 10,0748 0,0239 3,6378 

CoFe1,99Y0,01O4 0,010 3,6378 10,0495 0,0478 3,6378 

CoFe1,98Y0,02O4 0,020 3,6378 9,9990 0,0957 3,6378 

CoFe1,97Y0,03O4 0,030 3,6378 9,9485 0,1436 3,6378 

CoFe1,96Y0,04O4 0,040 3,6378 9,8980 0,1915 3,6378 
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4.3     Caracterização dos Materiais  

4.3.1 Análise térmica 

A análise térmica consiste basicamente na análise da transformação de 

uma amostra devido ao seu aquecimento. O aparato experimental é projetado 

para possibilitar o acompanhamento da perda de massa da amostra em certa 

faixa de temperatura escolhida. A curva da variação de massa em função da 

temperatura é chamada de termograma. Assim, é possível verificar a 

estabilidade térmica da amostra na presença do ar, ou ainda em diversas 

atmosferas (Ar, N2, H2, etc).  

Além da estabilidade é possível quantificar as espécies a partir das 

massas encontradas em cada evento encontrado no termograma. As análises 

que envolvem apenas as medidas relacionadas às variações de massas com a 

temperatura são as análises termogravimétricas. Para essas medidas utiliza-se 

duas micro balanças de precisão, uma para amostra e outra utilizada como 

referência. Outras análises são possíveis com algumas mudanças no aparato 

experimental, por exemplo, a medida retirada de dois termopares, sobre amostra 

e a referência, pode fornecer uma diferença de temperatura devido ao fenômeno 

que acompanha a perda de massa, nesse caso a análise térmica diferencial. Por 

fim, medidas calorimétricas podem ser realizadas junto aos eventos térmicos 

fornecendo dados de entalpia para os fenômenos, nesse caso se configura a 

calorimetria diferencial exploratória [52].   

Para este trabalho serão utilizadas análises termogravimétricas, que 

foram realizadas na central analítica do IQ-UFG, em um equipamento DTG 60H 

- Shimadzu. A análise foi realizada para todos os precursores metálicos 

separadamente e ureia, e também com as soluções utilizadas para a reação de 

combustão, pura (x=0,00) e dopada (x=0,04). Em todos os casos as amostras 

foram submetidas ao TG/DTA em atmosfera de ar, com aquecimento até 1000°C 

a uma taxa de 5°C/minuto. 
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4.3.2 Difração de raios x 

A técnica de difração de raios x é muito importante para caracterização 

em ciência dos materiais, pois quando um cristal regular com posições atômicas 

bem definidas é irradiado com um feixe de raios X, essa interação gera um 

padrão específico na forma de difração. Esse padrão de difração característico 

de cada material pode ser convertido, por meio de um sistema de detecção, em 

picos de difração. A difração de raios x pode ser bastante diferente em relação 

ao tipo de material cristalino, monocristal ou policristal, inclusive com 

equipamentos diferentes para realização das análises. Um método bastante 

estudado em materiais é o “método do pó” para amostras policristalinas na forma 

de pó [53].   

O princípio básico da técnica reside no fato de que um conjunto de átomos 

ordenados numa estrutura cristalina ao receber fótons de raios x geram um 

padrão de difração. Isso ocorre porque as distâncias entre os átomos num cristal 

estão em torno do comprimento de onda de alguns tipos de raios x. Assim, os 

fótons serão difratados (espalhados) pela rede cristalina do material e o padrão 

da difração depende da condição estabelecida na lei de Bragg (eq. 9): 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃                                                      𝑒𝑞. 9  

A lei de Bragg mostra a relação entre o comprimento de onda 𝜆 dos fótons 

de raios x incidentes no material e o ângulo 𝜃 formado entre o vetor de 

propagação do feixe incidente e o plano de espalhamento, e também a distância 

entre os planos cristalinos de miller 𝑑ℎ𝑘𝑙. Devido ao arranjo periódico da rede 

cristalina as distâncias entre os planos cristalinos do material podem ser 

relacionadas com o seu conjunto de índices de miller e com os parâmetros de 

rede da célula unitária em equações. Por exemplo, para o CoFe2O4, estudado 

neste trabalho, cuja estrutura cristalina é cúbica de parâmetro de rede a, tal 

relação pode ser escrita segundo a equação 10: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 = 
𝑎

ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2
                                                          𝑒𝑞. 10 
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  É possível notar que os ângulos dos picos de difração guardam uma 

relação entre os planos do cristal e seus parâmetros de rede o que é explorado 

para a caracterização de uma estrutura, pois esses fatores estão intimamente 

ligados ao arranjo de sua célula unitária. Porém, além do ângulo ou a posição do 

pico no difratograma, o seu alargamento também fornece informações 

relevantes para o material, tais como o tamanho das partículas e também a 

presença e magnitude de microdeformações na rede constantemente 

explorados pelo modelo de Williamson-Hall e Scherrer [53].  

Na medida de difração os fótons incidentes irão colidir com a nuvem 

eletrônica do átomo que se encontra na rede cristalina. Dessa forma existe uma 

relação entre o número de fótons incididos e o espalhamento gerado nessa 

difração devido à nuvem eletrônica dos átomos ou fator de estrutura 𝐹ℎ𝑘𝑙. O fator 

de estrutura será proporcional ao número atômico do elemento químico e pode 

ser escrito como 

𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑𝑓𝑗

𝑁

𝑗

 𝑒2𝜋 (ℎ𝑥+𝑘𝑦+𝑙𝑧)                                       𝑒𝑞. 11 

onde 𝑓𝑗 é o fator de espalhamento para o átomo j, N é o total de átomos presentes 

na célula unitária e o termo (ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧) está relacionado ao plano cristalino 

analisado. Assim é possível notar a maior dificuldade de resolver átomos leves 

presentes em algumas estruturas. 

Para medidas realizadas com material na forma de pó têm-se no material 

um amplo número de domínios cristalinos randomicamente orientados. A média 

entre um número grande de domínios juntamente com a condição de Bragg 

fornece um padrão de difração seguro acerca da estrutura cristalina do material 

e a intensidade dos picos será proporcional ao fator de estrutura que é 

dependente do fator de espalhamento do átomo [53]. 

De uma forma bastante geral, um equipamento de difração de raios x pode 

ser descrito em três partes:  
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 Geração de raios x: normalmente por meio de lâmpadas que geram 

elétrons os quais irão interagir com as camadas mais internas de átomos 

metálicos (por exemplo uma placa de cobre) e consequentemente 

emitirão raios x; 

 Colimadores e alinhadores de feixe que podem ajustar o feixe de raios x 

para uma direção desejada para melhor incidência da radiação com a 

amostra;  

 Sistema de detecção que recebe o padrão de difração gerado após a 

interação com a amostra convertendo-o, por meio de sinais elétricos e um 

módulo de interface, nos picos de difração observados nos difratogramas.   

Nesse trabalho as análises estruturais das nanopartículas foram 

realizadas por Difração de raios X (DRX) num difratômetro Shimadzu (modelo 

XRD-6000: Tóquio, Japão) na Central Analítica do Instituto de Química da UFG. 

As amostras foram submetidas à radiação com comprimento de onda típicos 

produzidos pelo choque de elétrons acelerados numa placa de cobre (Cu 

K1,5418 Å). As varreduras foram realizadas no modo “fixed time” com intervalo 

de ângulo de 20º ≤ 2 𝜃 ≤ 80º, passo de 0,02 em 2 𝜃 e tempo de aquisição de 2 

s com objetivo de verificar de forma detalhada a posição angular dos picos de 

difração. 

 

4.3.2.1 Refinamento Rietveld 

Medidas de difração de raios x podem ser refinadas para diminuir a 

existência de alguns erros, por exemplo, auxiliar na diminuição dos picos 

gerados pela radiação K2, diminuir o efeito da linha de base, atenuar algum 

desvio que pode ocorrer devido ao passo do goniômetro. O refinamento 

possibilita o tratamento dos dados de forma a adquirir um conjunto de 

parâmetros da estrutura bastante confiável. Dentre as diversas formas de 

refinamento utilizados ao longo dos últimos anos o refinamento Rietveld se 

destaca para tratar dados por difração de raios x e nêutrons. 
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Para amostras em pó existe uma desvantagem evidente, ocorre a 

compressão de três dimensões em apenas uma, isso pode limitar as informações 

que serão obtidas sobre a estrutura. Para resolver esse problema Hugo Rietveld 

se baseou nos refinamentos utilizados para monocristais e propôs uma forma de 

refinamento para o método do pó. A ideia basilar do refinamento Rietveld 

consiste em aproximar o máximo possível o padrão matemático (utilizado para o 

cálculo dos parâmetros da estrutura) do padrão observado durante a medida de 

difração [53].  

Assim, Rietveld propôs o uso dos mínimos quadrados, por meio da soma 

da diferença do somatório das intensidades integradas 

𝑆 = ∑𝑤𝑖

𝑖

(𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2                                        𝑒𝑞. 12 

nesta equação, 𝑌𝑂𝑖 é a intensidade observada para o iésimo ponto e  𝑌𝐶𝑖 a 

intensidade calculada nesse ponto e 𝑤𝑖 é o peso da reflexão (relacionado ao 

desvio em cada ponto 1/𝜎2). Essa soma é calculada para todos os pontos do 

padrão de difração do pó, o termo 𝑌𝐶𝑐 é calculado por meio da equação 

𝑌𝐶𝑖(𝑥) = 𝐼0 [∑𝐾ℎ𝐹ℎ
2𝑚ℎ𝐿ℎ

𝑘

𝑃ℎ(𝑥) + 𝐼𝑏]                           𝑒𝑞. 13 

𝐼0 é a intensidade incidente, 𝐾ℎ é o fator de escala para uma fase em particular, 

𝐹ℎ
2 é o fator de estrutura discutido anteriormente, 𝐿ℎ é o fator de correção da 

intensidade, 𝑃ℎ é o fator de forma do pico e 𝐼𝑏 é a contribuição do background.  

Cada um dos termos da equação será modelado com auxílio de um 

software específico com o intuito de aproximar o calculado e o observado. Para 

isso o fator de escala vai ser corrigido em relação ao número de fases presentes, 

o background será refinado por meio de uma equação polinomial de forma 

empírica para o melhor resultado. Para os picos especificamente serão refinados 

a partir da função de forma, nesse sentido podem ser utilizadas diversas funções, 

sendo amplamente usada função do tipo pseudo-Voigt que é uma mistura das 

funções Lorentzianas e Gaussianas. Para proceder o refinamento é necessário 

conhecer os parâmetros refináveis para a amostra, possuir um difratograma de 
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boa qualidade e grande número de pontos, observar com atenção a diferença 

entre os dados brutos e os dados calculados, dessa forma podem ser evitados 

falsos mínimos [53]. 

Para atestar a qualidade do refinamento os programas de refinamento 

utilizam uma abordagem estatística. O algoritmo utilizado no refinamento 

Rietveld minimiza a soma ponderada das diferenças entre os pontos observados 

e calculados. A medida estatística mais direta é a raiz quadrada da quantidade 

minimizada pelas intensidades ponderadas, chamado de perfil ponderado do 

fator R do (do inglês the weighted profile R-factor) ou simplesmente Rwp.  

𝑅𝑤𝑝
2 =

∑ 𝑤𝑖𝑖 (𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2

∑ 𝑤𝑖𝑖 𝑌𝑜𝑖
2                                                 𝑒𝑞. 14  

Outro termo presente é chamado de perfil não ponderado do fator R (do inglês 

unweighted profile R-factor) ou simplesmente Rp. 

𝑅𝑝 =
∑ 𝑖 (𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)

∑ 𝑖𝑌𝑂𝑖
                                                  𝑒𝑞. 15 

Um conceito importante é o do fator de expectativa, ou seja, numa 

situação ideal em que o ajuste do refinamento seja perfeito será possível que o 

valor do termo (𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2 tenda a ser muito próximo de 𝜎2, como consequência 

o termo 𝑤𝑖(𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2 estará muito próximo de um. O valor residual obtido para 

essa situação ideal seria o melhor possível para o refinamento e é exatamente 

o fator de expectativa ou simplesmente, 𝑅𝑒𝑥𝑝. 

𝑅𝑒𝑥𝑝
2 =

𝑁 − 𝑃

∑ 𝑖 𝑌𝑂𝑖
2                                                          𝑒𝑞. 16 

N é o número de pontos (dados) e P é o número de variáveis utilizadas no 

mínimo-quadrado (parâmetros). Uma relação crucial para o refinamento está 

presente na hipótese de que se no modelo ideal o termo (𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2/𝜎2 é 1, 

então pode-se escrever uma média desses valores, essa relação é chamada de 

𝜒2.  
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𝜒2 = 
1

𝑁 − 𝑃
 ∑

(𝑌𝑂𝑖 − 𝑌𝐶𝑖)
2

𝜎2
𝑖

                                           𝑒𝑞. 17 

reescrevendo a equação em função dos tem-se anteriores teremos a razão 

simples. 

𝜒2 = (
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒𝑥𝑝
)                                                         𝑒𝑞. 18 

O refinamento pode ser acompanhado a cada parâmetro refinado pela 

observação da variação de 𝑅𝑤𝑝 e 𝑅𝑒𝑥𝑝. Quando se aproximam significa que o 

refinamento está melhorando devido à convergência entre os valores medidos e 

os calculados pelo modelo, consequentemente o valor de 𝜒2 ficará próximo de 

1. Se o refinamento indica 𝜒2 < 1 em geral significa que o desvio 𝜎2 está errado 

devido a problemas com a conversão dos dados e escala. Quando 𝜒2 > 1 uma 

série de erros podem estar ocorrendo em relação ao modelo, dados medidos, 

parâmetros a serem refinados, etc. Enfim, se 𝜒2 ∼ 1 o refinamento tem garantia 

de estar utilizando um modelo razoável e com os parâmetros bem refinados [53]. 

Nesse trabalho o refinamento Rietveld para as amostras foi realizado por meio 

do softwere General Structure Analysis Software-II (GSAS-II).   

  

4.3.3 Microscopia eletrônica de transmissão 

A microscopia eletrônica é uma técnica que pode fornecer dados acerca 

da morfologia, dimensão e composição elementar da amostra. Além disso, é 

possível investigar os planos cristalinos das amostras por imagens de alta 

resolução e também realizar a difração de raios x in situ durante a análise por 

microscópia. 

Existem dois tipos de microscopia eletrônica, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Para ambos os 

casos utilizam-se elétrons que interagem com as amostras e a partir do resultado 

dessas interações podem ser criadas as imagens [54]. O microscópio pode ser 

descrito de forma similar para ambos, com a composição: 
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 Canhão de elétrons, parte do microscópio que emite os elétrons que serão 

utilizados na análise; 

 Lentes magnéticas, por meio de lentes magnéticas os elétrons são 

direcionados para a amostra; 

 Sistema de detecção, registra o resultado das interações, sejam imagens 

ou outros fenômenos. 

A diferença fundamental entre os dois tipos de microscopia reside na 

energia do feixe dos elétrons que incidem na amostra. Para energias até 40 KV 

são os MEV, enquanto  energias entre 60 KV e 300 KV são típicas para análises 

MET.  

A energia influencia em vários aspectos da análise, por exemplo a 

resolução da imagem e a magnificação. E também nos tipos de interação entre 

os elétrons e a amostra. Na MEV o feixe interage na superfície e penetra pouco 

na amostra, gerando elétrons retro espalhados, elétrons secundários, elétrons 

Auger e raios x. Nesse caso o sistema de detecção fica posicionado acima da 

amostra. Ao passo que na MET os elétrons são transmitidos ao longo da amostra 

e são coletados por detectores abaixo da amostra, dessa forma os elétrons 

transmitidos pela amostra podem gerar informações sobre a espessura e as 

dimensões das amostras. Os elétrons espalhados elasticamente produzem raios 

x que podem ser utilizados para investigação estrutural e os espalhados não 

elasticamente são utilizados para informações químicas, por exemplo a 

composição [54]. 

A análise morfológica das partículas e também a estrutura dos planos 

cristalinos foram analisadas em imagens de microscopia de alta resolução. 

Todas as amostras foram submetidas a análises por meio do microscópio 

eletrônico de transmissão (Jeol, modelo JEM-2100: Tóquio, Japão) no Labmic 

da UFG. A energia do feixe de elétrons foi de 200 kV e as amostras foram 

inicialmente dispersas em etanol, sonicadas por 10 minutos e posteriormente 

depositadas em telas de cobre para a análise. 

 



________________________________Capítulo 4 – Parte 1 – Materiais e métodos 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

45 

4.3.4 Espectroscopia na região do infravermelho 

A técnica de FTIR é realizada a partir de um arranjo que permite a 

obtenção de espectros de densidade óptica, transmitância ou absorbância. Esse 

arranjo possui uma fonte de luz incidente, entretanto existe uma diferença 

fundamental para outras medidas espectroscópicas, não é utilizado um 

monocromador no sistema. Dessa forma a radiação incidente é formada por uma 

faixa de energias, que pode ser selecionada por um seletor de comprimento de 

onda, para a medida do intervalo desejado. Para a aquisição do espectro se faz 

necessário, além da fonte de luz e de um seletor ou filtro de comprimento de 

onda, o uso de um interferograma baseado no interferograma de Michelson [55].  

Um conjunto de espelhos é utilizado para dividir o feixe incidente em 

vários feixes que chegam ao detector e podem interagir de forma construtiva ou 

destrutiva. Assim os feixes que interagem construtivamente irão produzir um 

padrão de interferograma com todas as absorções efetuadas pela amostra e por 

um background (medida realizada com ausência da amostra para subtrair 

possíveis absorções da atmosfera interior do porta amostra). O padrão de 

interferograma é resolvido fazendo uso da operação FFT do inglês fast Fourier 

Transform. Tal operação converte o interferograma no espectro de intensidade 

da absorção versus os comprimentos onda incididos na amostra [55]. 

As análises por FTIR foram realizadas em um espectrofotômetro (Perkin 

Elmer, modelo Spectrum 400) no laboratório do Grupo de Física de Materiais do 

Instituto de Física da UFG. A faixa de varredura utilizada variou de 400 – 1600 

cm-1. Todas amostras foram dispersas em janela óptica de KBr 

(aproximadamente 1% em massa) para posterior fabricação de pastilhas e 

submissão das análises. 

 

4.3.5 Espectroscopia UV-VIS 

Espectroscopia de refletância é, em geral, complementar às técnicas de 

absorção. Por exemplo, quando os coeficientes de absorção para a absorção 

fundamental tendem a ser maiores que 105-106 cm-1. Esse fato restringe a 
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medida de absorção a amostras com espessura bastante fina, assim pode ser 

vantajoso o uso de medidas de refletância que podem ser realizadas com 

amostras bulk ou pó. O espectro de refletância pode ser registrado em dois 

diferentes modos, refletância direta e refletância difusa, neste trabalho foram 

medidos espectros de refletância difusa [55]. 

Para medidas de refletância difusa em geral será usado uma esfera 

integradora ou aparato experimental similar. A ideia é um ambiente onde a 

amostra possa ser posicionada e tenha uma pequena entrada de luz com a 

cavidade no formato de uma esfera ou semiesfera. Dessa forma, a luz entra na 

cavidade interage com a amostra e após múltiplas reflexões pode ser detectada 

pelo sistema de detecção.  

Os espectros de transição eletrônica das amostras foram obtidos via 

Refletância Difusa (RD) em um Espectrômetro UV/Vis/NIR (Perkin Elmer, 

modelo Lambda 1050) equipado com um acessório praying mantis para medidas 

de refletância, no laboratório do Grupo de Física de Materiais do Instituto de 

Física da UFG. Todas as medidas foram realizadas por meio de pós secos com 

uma faixa de varredura de 200-800 nm de comprimento de onda, BaSO4 foi 

usado como padrão de refletância para as medidas.  

 

4.3.6 Magnetometria de amostra vibrante 

Medidas magnéticas em materiais são baseadas principalmente em três 

métodos distintos, a saber, por meio da medição de forças ou deslocamentos 

provocados por gradientes de campo magnético, por meio de medidas de 

propriedades físicas dependentes da magnetização e também por indução 

magnética. A magnetometria de amostra vibrante, foi desenvolvida pelo físico 

estadunidense Simon Foner em 1955, essa técnica utiliza a indução magnética 

para extrair a curva de magnetização em função do campo aplicado para os 

materiais estudados [56]. 

Em uma medida de magnetometria de amostra vibrante (do inglês, VSM), 

a amostra é submetida a ação de um campo magnético uniforme, gerado por um 
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par de eletroímãs. O campo aplicado é controlado por meio da variação da 

corrente nesses eletroímãs, sendo assim possível estudar a resposta de um 

material ao campo aplicado. Entretanto, como o campo magnético é uniforme, é 

preciso produzir um sinal a ser medido, o que pode ser feito vibrando a amostra 

perpendicularmente ao campo aplicado.  

Assim, seguindo a lei de Lenz, o material no interior do campo perturba o 

campo magnético, e essa resposta pode ser medida por um conjunto de bobinas 

detectoras pela diferença de tensão devido à perturbação do campo. A voltagem 

V induzida nessas bobinas detectoras por uma amostra com momento 

magnético μ, vibrando com frequência  e amplitude A é dada pela equação, 𝑉 =

2𝜋 𝜇 𝐺 𝜈 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 (2𝜋 𝜈 𝑡), onde G é uma função dependente da geometria das 

bobinas de detecção [57].  

Dessa forma uma amostra padrão com campo magnético estável e 

conhecido (por exemplo níquel metálico) pode ser utilizada para calibrar o 

equipamento para a conversão da voltagem em unidades eletromagnéticas (do 

inglês, emu). 

Acoplado ao equipamento outros acessórios podem ser utilizados, por 

exemplo, lasers para medidas magneto-ópticas ou sistemas de 

aquecimento/resfriamento para medidas variando a temperatura. Para medidas 

em baixas temperaturas podem ser utilizados sistemas de banho criogênico com 

nitrogênio ou hélio líquido, ao passo que para medidas em altas temperaturas 

podem ser utilizados pequenos fornos com sistema de gás de arraste para o 

controle da temperatura sobre a amostra.   

Neste trabalho, as medidas magnéticas foram realizadas no Instituto de 

Física da UFG, num equipamento ADE magnetics (model EV9). As medidas das 

curvas de histerese magnéticas foram realizadas em temperatura ambiente 

variando campo magnético de -18000 Oe a +18000 Oe, as medidas variando a 

temperatura foram realizadas com forno e arraste de argônio entre 298 e 773K. 

O porta amostra utilizado nas medidas foi construído com material vítreo vedado 

com cola cerâmica e com auxílio da dilatação do conjunto utilizando maçarico 

para evitar interferências magnéticas.
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CAPÍTULO 5. RESULTAOS E DISCUSSÃO  

5.1 Análise Térmica 

Com o intuito de estudar a reação de combustão para a formação da 

ferrita de cobalto as amostras precursoras foram submetidas a análise 

termogravimétrica. Os termogramas para todos os precursores metálicos e da 

ureia separados individualmente e também misturados em soluções precursoras 

para síntese da ferrita pura e dopada com ítrio estão dispostos na figura 8. 
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Figura 8. Termograma para as amostras dos precursores metálicos, ureia e das 
soluções precursoras para combustão das amostras, pura e dopada com ítrio. 
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Fica evidente que a eliminação de moléculas gasosas de cada reagente 

ocorreu em diferentes temperaturas, enquanto que as soluções dos precursores 

ocorreram à mesma temperatura em torno de 230 ºC. Em geral os nitratos 

hidratados liberam as águas de hidratação e em seguida se decompõe liberando 

gases, que podem ser N2, O2 e/ou NxOy. Assim, as primeiras decomposições 

são referentes às saídas de água (até 200°C) e as posteriores se referem às 

decomposições dos íons nitratos em outros gases ocorrem até 900°C. Em 

temperaturas inferiores a 500 °C pode-se assumir a liberação de N2 e O2 [44]. 

Como as reações ocorrem em temperaturas inferiores a 500°C foram assumidos 

como produtos da decomposição N2 e O2. Então a partir das decomposições 

térmicas as reações de decomposição de cada um dos reagentes estão escritas 

a seguir: 

CO(NH2)2 + 3/2 O2 → CO2 + 2 H2O + N2                                                      eq.19  

Co(NO3)2 . 6 H2O → CoO + 6 H2O + 5/2 O2 + N2                                         eq.20 

Fe(NO3)3 . 9 H2O→ 1/3 Fe3O4 + 9 H2O + 23/6 O2 + 3/2 N2                                        eq.21 

Y(NO3)3 . 6 H2O → 1/2 Y2O3 + 6 H2O+ 15/2 O2 + 3/2 N2                                             eq.22 

É possível realizar uma análise dos resíduos de decomposição 

confirmando a formação dos óxidos descritos nas equações. Para as 

decomposições de nitrato de cobalto II em óxido de cobalto II, nitrato de Ferro III 

em óxido de ferro III e nitrato de ítrio em óxido de ítrio foram calculados os 

resíduos, encontrando os valores de 25,8%, 19,1% e 29,5% respectivamente, 

para os dados obtidos experimentalmente foram encontrados 25,8%, 18,3% e 

29,9%, como pode ser visto no termograma.  

A temperatura de dissociação dos nitratos para os diferentes metais 

variou entre as decomposições observados no termograma. Essa temperatura 

de decomposição depende da força da ligação N – O e da ordem de ligação. A 

força de ligação pode ser afetada principalmente por dois fatores, pela 

polarização da nuvem eletrônica de nitrato devido à alta densidade de carga do 

íon metálico e também devido à retrodoação de elétrons da nuvem eletrônica do 

nitrato para o orbital d do íon metálico. Assim, quanto mais forte a ligação N – O, 
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maior será a temperatura de dissociação, causando as mudanças nas 

temperaturas de decomposição vistas no termograma. De acordo com a teoria 

orbital molecular, um ânion de nitrato com 24 elétrons possui uma ordem de 

valência de 4/3, porém como todos os compostos são nitratos a ordem de ligação 

não será importante e a natureza de retrodoação do metal será decisiva para a 

temperatura de dissociação. A decomposição do nitrato de ítrio ocorreu em 

temperaturas mais altas, o nitrato de cobalto em temperaturas intermediárias e 

o nitrato de ferro em menores temperaturas.  

Conforme discutido, tal diferença está relacionada ao fato de que Y3+ 

(4d10) não tem orbitais d vazios, enquanto Co2+ (3d7) e Fe3+ (3d5) possuem 3 e 5 

elétrons d semipreenchidos, respectivamente. Como os orbitais d vazios 

facilitam o processo de retrodoação da nuvem eletrônica do nitrato para o íon 

metálico, esse fenômeno diminui a força de ligação para íons metálicos com 

maior número de orbitais d vazios, deslocando a decomposição desses 

compostos para temperaturas menores em relação aos que são constituídos por 

metais com menor número de orbitais d vazios [58]. Utilizando as decomposições 

térmicas dos nitratos é possível escrever uma reação global para a reação de 

combustão. 

Co(NO3).6H2O + (2-x)Fe(NO3)3.9H2O + xY(NO3)3.6H2O + nCO(NH2)2 + (1,5n-10) O2 → 

CoFe(2-x)YxO4 + nCO2 + (2n-3x+24) H2O + (n+4)N2                                                    eq. 23 

Os precursores da reação de combustão foram analisados 

separadamente, e na mistura estequiométrica da reação, de duas formas, com 

a presença e a ausência do nitrato de ítrio (x = 0,04), para observar se a presença 

do íon ítrio alteraria a temperatura de decomposição. As decomposições para 

ambas as misturas reacionais com a presença e a ausência dos íons de ítrio 

ocorrem na mesma temperatura. Por meio da reação global da eq. 23 (para x = 

0,00 e n = 6,66) foi calculado a quantidade de CoFe2O4 produzido na reação, o 

valor encontrado foi de 10,21% em relação às massas dos reagentes sólidos. 

Por meio da curva de decomposição que investiga a reação da mesma amostra, 

foi calculado um resíduo experimental de 10,23%. A proximidade entre o valor 

calculado por meio da reação e o valor obtido na decomposição térmica permite 

afirmar com segurança que a reação proposta é válida para a combustão. 
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5.3 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

CoYxFe2-xO4, com composição nominal x = 0,00 e 0,04 foram 

selecionadas, para análise por microscopia eletrônica de transmissão de alta 

resolução, as imagens obtidas estão apresentadas na figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagens de MET para as amostras, pura e dopada, com 
diferentes magnificações (a), (b), (c) e (d). Imagens de alta 
resolução mostrando os planos cristalinos (e) e (f). Difração de 
elétrons mostrando os planos típicos da estrutura espinélio (g) e (h). 
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As microscopias revelaram que as amostras são constituídas de 

partículas que apresentam uma morfologia aproximadamente esférica e o 

tamanho médio das partículas diminuiu com o aumento da incorporação de Y. A 

diminuição do tamanho das partículas com a substituição por Y3 + pode ser 

atribuída a dois fatores, a temperatura da chama e a quantidade de gases 

eliminados durante a reação de combustão. Observou-se que o tempo de reação 

de combustão (duração da chama) para soluções que continham nitrato de ítrio 

foi ligeiramente menor e a quantidade de gases eliminados durante a reação de 

combustão foi aumentada, dificultando o crescimento das partículas.  

Também pelas imagens em 9 (a), (b), (c) e (d) é possível observar um 

fenômeno comum para amostras produzidas por meio da reação de combustão. 

Os diâmetros médios não possuem uma distribuição estreita e também não há 

controle rigoroso sobre a morfologia das partículas. Além disso a alta 

temperatura pode gerar pequenos agregados de nanopartículas, e nesse caso 

por serem magnéticas se agregam ainda mais, dificultando as medidas por 

microscopia.  

Nas figuras 9 (e) e (f) pode ser visto que o plano (311) é o plano mais 

favorável para o crescimento da estrutura cristalina para essas nanopartículas, 

o pico (311) é o pico mais proeminente no difratograma. Por fim, nas figuras 9 

(g) e (h) estão apresentadas as imagens de difração realizadas com as amostras 

confirmando os planos cristalinos observados no drx para a ferrita de cobalto. 

 

5.2 Difração de raios x 

As amostras foram submetidas a análises de difração de raios x e 

refinamento Rietveld para caracterização estrutural e cálculo dos parâmetros da 

célula unitária. Os difratogramas apresentados na figura 10 evidenciam a 

formação da fase do espinélio com a ausência de fases espúrias, carta padrão 

JCPDS PDF nº 73-2211.  
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Figura 10. Difratograma para todas as amostras sintetizadas (a). Parâmetros de 

rede para todas as amostras em função da dopagem (b). Ampliação do pico 

(311) mostrando deslocamento e alargamento (c). 

 

Os parâmetros de rede das amostras em função da dopagem estão 

mostrados no gráfico (inset (b)). Pode ser observado o aumento destes com o 

aumento da dopagem, evidenciando a substituição do ferro pelo ítrio na rede 

cristalina. Além disso, por meio da ampliação do pico (311) apresentado no 

gráfico (inset (c)), é possível verificar leves deslocamentos devido à incorporação 

dos íons de ítrio, resultado da dopagem realizada nas amostras. Também é 

possível observar um alargamento do pico de difração o que ocorre quando o 
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espalhamento dos raios x aumentam na superfície dos cristalitos mostrando uma 

redução da dimensão das partículas com a incorporação dos íons de ítrio. 

 

5.2.1 Refinamento Rietveld 

A Figura 11 apresenta os gráficos resultantes dos refinamentos para a amostra 

pura e amostras com a maior dopagem. 
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Figura 11. Gráficos do Refinamento Rietveld para as amostras representativas, 
x = 0,00 e x = 0,04 mol de ítrio, apresentando o padrão observado ou 
experimental, o calculado por meio do refinamento e a diferença entre os 
mesmos. 
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Para a realização do refinamento Rietveld dos dados de DRX foram 

utilizados os programas X'Pert HighScore Plus (PANalytical) e GSAS II [59]. A 

partir do refinamento foi possível calcular parâmetro de rede, posições atômicas, 

densidade e volume da célula.  

Também por meio dos dados refinados foi possível estudar o alargamento 

do pico de difração por meio da equação de Wiliamson-Hall [60,61]. Segundo 

esse modelo, o alargamento do pico pode ocorrer devido a dois fatores 

principais, microdeformação na rede e aumento da superfície dos cristalitos que 

implica na diminuição do diâmetro das partículas. Cada um desses processos é 

descrito por, 𝛽𝑑𝑒𝑓 = 𝐶𝜀  𝑡𝑎𝑛𝜃 e 𝛽𝑑𝑖𝑎𝑚 = 𝐾𝜆 𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃⁄ , respectivamente, sendo 𝜃 é o 

ângulo de bragg, 𝜆 é o comprimento de onda do raio x, 𝐶𝜀 é uma constante que 

depende da tensão na rede, 𝐾 é uma constante que depende da forma da 

partícula e d é o diâmetro de Scherrer para a partícula [53,60]. Logo, a 

contribuição total para o alargamento 𝛽 seria a soma das contribuições dos dois 

efeitos, 𝛽 = 𝛽𝑑𝑒𝑓 + 𝛽𝑑𝑖𝑎𝑚, arranjando a soma e multiplicando por 𝑐𝑜𝑠𝜃, a 

equação pode ser escrita da seguinte forma: 

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝐾𝜆

𝑑
 + 𝐶𝜀  𝑠𝑒𝑛𝜃                                          𝑒𝑞. 24  

A equação fica na forma de primeiro grau podendo ser calculados a 

microdeformação da rede com o coeficiente angular e o diâmetro com o 

coeficiente linear. É importante ressaltar que a função utilizada para a criação do 

modelo descrito é do tipo pseudo-Voigt, que tem um formato específico para o 

pico de difração (entre gaussiana e lorentziana). Para diâmetros muito grandes, 

em geral maiores do que 100 nm, o pico passa a uma forma bastante diferente 

devido ao afinamento e a função não funciona bem para essas situações. 

Os gráficos baseados no modelo de Wiliamson-Hall estão apresentados 

na figura 12. Foram calculados os diâmetros médios das partículas e os valores 

de microdeformação da rede cristalina conforme discutido. Os diâmetros médios 

das partículas estão apresentados no inset (b) do gráfico. 



_______________________________Capítulo 5 – Parte 1 – Resultados e discussão 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

56 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.010
CoFe

2-x
Y

x
O

4

0.01

0.02

0.03
c

o
s

sen

x

0.04

(b)(a)

0.00
0.005

0 1 2 3 4

15

20

25

30

35

d
 (

n
m

)

ítrio (x, % mol)

Figura 12. Gráfico de Williamson-Hall, os coeficientes angulares das retas são 

equivalentes às microdeformações e o coeficiente linear está relacionado ao 

diâmetro das partículas (a). Diâmetros das partículas (b). 

Os dados do refinamento Rietveld foram empregados para analisar a estrutura 

cristalina de todas as composições e os resultados são mostrados na tabela 6.  

Tabela 6. Dados extraídos do refinamento Rietveld. 

x (Y, mol%) 0,00 0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 

a (Å) 8,373 8,377 8,378 8,379 8,378 8,383 
Vol. (Å3) 586,96 587,85 588,06 588,23 588,48 589,01 
ρ (g/cm3) 5,290 5,300 5,308 5,311 5,321 5,321 
d (nm) 35 33 31 25 22 16 
u 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

𝑪𝜺 -0,045 -0,044 -0,047 -0,065 -0,067 -0,097 
Rp (%) 4,68 5,49 5,84 5,43 5,63 6,13 
Rwp (%) 6,36 7,48 7,92 7,40 7,87 8,11 

𝝌𝟐 1.63 2,33 2,74 2,49 2,64 3,13 
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O parâmetro de rede (a) aumenta com o aumento da quantidade de ítrio, 

sendo 8.373 Å e 8.383 Å para x = 0,00 e x = 0,04, respectivamente, o que é 

consistente com as diferenças nos raios iônicos de Y3+ (0,95 Å, número de 

coordenação 6) e Fe3+ (0,65 A, número de coordenação 6). Também foi 

observado que a densidade, aumenta ligeiramente com o aumento da 

quantidade de ítrio. Isso pode ser atribuído às diferenças das massas molares 

dos íons Y3 + (88,9 g.mol-1) e Fe3 + (55,84 g.mol-1). É possível observar que 

ocorrem microdeformações na rede cristalina que aumentam com o aumento da 

presença do ítrio na estrutura conforme os valores obtidos para 𝐶𝜀. 

Além dos parâmetros diretos obtidos por meio do refinamento Rietveld, 

pode-se ter outras informações sobre a estrutura da ferrita realizando cálculos 

das disposições dos átomos na rede cristalina. Esses cálculos são bastantes 

simples, conforme as equações [6,7]. Em que a é o parâmetro de rede, u é a 

posição relativa do oxigênio na célula unitária do espinélio e rO é o raio do ânion 

oxigênio. 
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Dessa forma, a partir das posições atômicas retiradas no refinamento (u) 

e do parâmetro de rede (a) é possível calcular os raios dos sítios A e B (rA e rB), 

as distâncias entre os átomos dos sítios, A-B, A-A, B-B (dA-A, dB-B e dA-B), 

distâncias entre os sítios A e os oxigênios dos sítios A e B (dA-OA e dA-OB) e 

também os ângulos das ligações entre os sítios. Os valores encontrados estão 

dispostos na tabela 7. 

Tabela 7. Tabela com os raios dos sítios e os comprimentos das ligações 
calculados a partir do refinamento Rietveld. 

Amostras, 
x, mol 

comprimentos de ligação (Å) 

rA rB dA-A, dB-B dA-B dA-OA  dA-OB 

0,00 0,448 0,798 3,626 2,960 3,474 1,769 2,119 
0,005 0,450 0,799 3,628 2,961 3,473 1,872 2,061 
0,01 0,450 0,799 3,628 2,962 3,474 1,857 2,070 
0,02 0,451 0,800 3,629 2,963 3,474 1,887 2,062 
0,03 0,451 0,811 3,629 2,962 3,475 1,931 2,054 
0,04 0,452 0,830 3,630 2,964 3,475 1,973 2,031 

 

Como foi visto, a substituição de Fe3+ por íons Y3+ pode causar 

expansão/contração na célula unitária, levando a variações nos valores de 

microdeformação, como mostrado na Tabela 7. Esse fenômeno, pode indicar a 

existência de desordem dos cátions na estrutura espinélio da ferrita de cobalto 

dopada com Y, que irá afetar vários parâmetros estruturais. 

Os comprimentos de ligação entre sítios tetraédricos e octaédricos (dA-A e 

dB–B), revelam as distâncias entre os íons magnéticos nos sítios A e B, 

respectivamente. A distância entre os íons magnéticos aumenta com o aumento 

da dopagem de Y. Também é perceptível que os comprimentos de ligação dA–B 

e dA–OA também aumentam, enquanto, dB – OB diminui. Assim, podendo afetar as 

propriedades magnéticas porque a interação A – A diminui enquanto a interação 

B – B aumenta. Isso certamente levará a mudanças nas propriedades físicas das 

ferritas de cobalto nanoestruturadas.  

Ainda utilizando parâmetro de rede e posições atômicas obtidos pelo 

refinamento Rietveld, duas estruturas tridimensionais da célula unitária para a 

ferrita de cobalto pura e dopada com ítrio foram projetadas ao longo do eixo c, 
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utilizando os arquivos cif do refinamento e o software visualization for electronic 

and structural analysis (VESTA) [62], e estão apresentadas na Figura 13. É 

possível notar que os ângulos de ligação entre os sítios octaédricos diminuem 

ligeiramente com a dopagem de íons Y3+, sendo 88.74º e 87,01º, 

respectivamente. Enquanto os ângulos entre os sítios tetraédricos permanecem 

praticamente os mesmos 109.50º e 109.47º, respectivamente. 

 

 

Figura 13. Estruturas para as amostras, pura e 0,04, construídas a partir do 
refinamento Rietveld. 

 

Além disso, a intensidade integrada do drx referente ao pico (220), I(220), 

depende exclusivamente dos cátions ocupantes de sítios A, ao passo que a 

intensidade do pico (222), I(222), depende de cátions ocupantes dos sítios B [63]. 

Assim, a razão I(220)/I(222) fornece informações importantes sobre a distribuição 

de cátions em nanopartículas de CoFe2O4 puro e CoFe(2-x)YxO4. Os valores de 
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I(220)/I(222) são iguais a 3,5; 4,1; 3,6; 2,8; 2,9 e 1,4 para x = 0,00; 0,005; 0,01; 0,02; 

0,03 e 0,04, respectivamente. A diminuição dessa razão, na ferrita de cobalto 

devido à dopagem com Y, indica que os íons Y3+ estão ocupando 

preferencialmente os sítios B, sugerindo a formação de estruturas normais e 

inversas.  

 

5.4 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

Os espectros FTIR de nanopartículas das ferritas de cobalto pura e dopadas com 

Y são mostrados na Figura 14.  
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Figura 14. Espectroscopia FTIR para todas as amostras mostrando as bandas 

características da ferrita e leve deslocamento das mesmas. 
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A presença de bandas típicas de absorção de ferrita de cobalto em torno 

de 585 cm-1 e 390 cm-1 podem ser vistas no espectro [64]. Essas bandas são 

atribuídas aos modos de vibração do metal em o sítio tetraédrico, A, (MA-O) e o 

sítio octaédrico, B, (MB-O), respectivamente. As bandas em A  e B praticamente 

mudam ligeiramente para o lado de baixa frequência com o aumento da 

incorporação de Y.  

Uma boa suposição, seria de que a substituição de íons Y3+ em sítios 

octaédricos induz a migração de um número igual de íons Co2+ dos sítios 

octaédricos para sítios tetraédricos, e consequentemente um número igual de 

íons Fe3+ migra de sítios A para sítios octaédricos para equilibrar a energia de 

deformação. 

Sabe-se que a posição da frequência das bandas é inversamente 

proporcional à massa reduzida, 𝑚𝑟 =
𝑚1𝑚2

 𝑚1+𝑚2
, de acordo com a equação 𝜈 =

1

2𝜋𝑐
√

𝑘

𝑚𝑟
 onde m1 e m2 são as massas dos átomos das ligações, c é a velocidade 

da luz e k é a constante de força (derivada da lei de Hooke) [64].  

Como a massa molar de Y3+ (88.91) é maior que os íons Fe3+ (55.85), a 

substituição preferencial nos sítios B levam a um deslocamento da energia para 

menores frequências B. Da mesma forma os íons de Co2+ também possuem 

massas maiores (58.47) no sítio A.  

Por outro lado, o raio iônico dos íons Co2+ (0,82 Å) são maiores do que os 

íons Fe3+ (0,67 Å), assim, o aumento do número de íons Co2+ nos sítios A 

aumentaria o raio iônico médio dos sítios A, rA, e de forma similar, um número 

crescente de íons Y3+ (0.95 Å) nos sítios B aumenta o tamanho médio dos raios 

iônicos dos sítios B, rB. Isso altera a energia de ligação entre oxigênio e o metal, 

portanto a frequência fundamental da banda de estiramento dos sítios 

tetraédricos e octaédricos se desloca conforme observado.  
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5.5 Espectroscopia UV-VIS (reflectância difusa) 

A teoria que torna possível a utilização de espectros de reflectância difusa 

para a identificação dos valores de band gaps dos materiais foi proposta por 

Kubelka e Munk em 1931 [65]. Originalmente o trabalho propôs um modelo para 

descrever o comportamento da luz através de um material que a dispersasse. 

No cálculo do band gap utilizou-se o método de Tauc [66] e o modelo de Kubelka-

Munk por meio da relação na equação 32 : 

(ℎ𝑣𝛼)1/𝑛 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                                    𝑒𝑞. 32 

em que 𝛼 é o coeficiente de absorção ℎ𝑣 é a energia do fóton, 𝐸𝑔 é a energia do 

band gap, A é uma constante de proporcionalidade e n denota a natureza da 

transição que pode ser direta n =1/2 ou indireta n = 2, no caso considerou-se a 

transição permitida direta de valor n =1/2. A partir dos dados de refletância difusa 

utilizou-se o modelo de Kubelka-Munk para transformar os dados de Refletância 

em F(R∞) que substituirá 𝛼 na equação de Tauc. Pode-se calcular F(R∞), 

lembrando que, R∞ = Ramostra/Rpadrão, então escreve-se: 

 

F(R∞) =  
(1 − R∞)2

2R∞
                                                               𝑒𝑞. 33 

 

Substituindo tem-se a equação 5.4: 

(ℎ𝑣F(R∞))2 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)                                                 𝑒𝑞. 34 

 

Dessa forma, se for construído um gráfico (ℎ𝑣F(R∞))2 X ℎ𝑣 poderá ser 

extraído o valor do band gap (Eg) pela extrapolação da região linear da curva 

que tenderá ao valor onde y = 0. O valor Eg gap estará na interceptação dessa 

extrapolação com y= 0, como mostra a figura 15. 
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Figura 15. Gráfico contendo a energia de band-gap para todas as amostras, 

evidenciando o aumento com a dopagem. 

 

Os valores de Eg aumentam com o aumento da dopagem de ítrio, saindo 

de 2,30 para 2,58 eV para x = 0,0 e 0,04, respectivamente. Este pode ser 

explicado com base nas diferenças no tamanho das partículas (saindo de 35 nm 

para 16 nm), de acordo com o modelo de Brus [67], 

Δ𝐸 =
ℎ2𝜋2

2𝑟2𝜇
−

1,876𝑒2

휀𝑟
                                                𝑒𝑞. 35 
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onde h é a constante de Planck,  é a massa efetiva, e é a carga eletrônica, r é 

o raio da partícula e  é a constante dielétrica estática. É possível perceber que 

as amostras apresentam um aumento para os valores de Eg com o aumento da 

dopagem com Y, ou seja, a diminuição dos diâmetros das partículas estão 

influenciando diretamente no efeito de Eg. Essa diferença pode surgir 

principalmente do efeito quântico devido ao tamanho das partículas.  

5.6 Magnetometria de amostra vibrante (VSM) 

As curvas de histerese (MxH) para todas as amostras sob temperatura 

ambiente estão apresentadas na figura 16. 
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Figura 16. Histereses magnéticas medidas para todas as amostras até 18 KOe 

sob temperatura ambiente. 

Pode-se notar que tanto a coercividade quanto a magnetização são 

fortemente afetadas pela incorporação dos íons de ítrio na estrutura. Sendo que 
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a magnetização diminui e a coercividade aumenta, com o aumento da 

concentração de ítrio. Também foram realizadas medidas de histerese 

magnéticas para diversas temperaturas entre 300 e 773 K para todas as 

amostras, figura 17. 
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Figura 17. Medidas de histerese magnéticas até 18 KOe variando a temperatura 
entre 298 e 773 K. Amostra pura (a) e amostra x=0,04 (b). 

 

Na figura 15 estão apresentadas as amostras, pura (x=0,00) e com a 

maior concentração de ítrio (x=0,04). A coercividade e a magnetização, como 

esperado, dependem fortemente da temperatura. Para determinação da 

magnetização de saturação das amostras em todas as temperaturas foi utilizado 

o gráfico de Mx1/H, fazendo 1/H  0, figura 18. 
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Figura 18. Magnetização de saturação para todas as amostras sob influência da 
variação de temperatura. 

 

Para visualizar como a magnetização de saturação e a coercividade 

variam de acordo com a dopagem e a temperatura. As figuras 19 e 20, trazem 

Ms e Hc versus a dopagem, e versus a temperatura para as amostras (x=0,00) e 

(x=0,04), respectivamente. Foi encontrado para as amostras que Ms diminui de 

69 (11) para 33 (8) emu/g e diminui de 28 (4) para 12 (3) emu/g, enquanto Hc 

aumenta de 1100 (7) para 1900 (56) Oe, para x = 0 e 0,04, respectivamente, a 

300 K e (773 K). Os dados de magnetização para x = 0 estão de acordo com os 

encontrados na literatura [31,35,48,68,69,70,71]. 
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Figura 19. Ms e Hc para todas as amostras sob temperatura ambiente. 
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Figura 20. Ms e Hc para as amostras, pura e x=0,04, sob influência da variação 
de temperatura. 

A mudança na magnetização de saturação das ferritas é atribuída a 

desordem dos cátions nos sítios A e B, a força da interação de troca entre os 

íons nos sítios A tetraédricos e B octaédricos, e também aos spins localizados 
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na superfície das partículas [3]. A substituição dos íons magnéticos de ferro e 

cobalto por um momento magnético zero do Y3+ ocorre preferencialmente nos 

sítios B (como discutido anteriormente), reduzindo assim a magnetização nos 

sítios B, consequentemente a magnetização total das nanopartículas de ferrita 

de cobalto dopada com Y. O modelo de Neel de ferrimagnetismo colinear prevê 

o momento magnético final por fórmula unitária (CoFe2O4) de acordo com a 

relação, 

𝑛𝑁𝑒𝑒𝑙 = |𝑀𝐵 − 𝑀𝐴|                                                𝑒𝑞. 36 

sendo MB e MA são os momentos magnéticos dos sítios B e A em unidades de 

B (magnéton de Bohr) [3,7]. 

Assim, considerando a ocupação dos sítios e os momentos magnéticos 

de 5, 3 e 0 B para os íons Fe3+, Co2+ e Y3+, respectivamente, os valores para 

nNeel calculados por meio da equação 36 diminuem de 3,0  B para 2,96  B para 

x = 0 e x = 0,04, respectivamente. A diminuição no nNeel calculado indica 

claramente que os íons Y3+ deve estar ocupando os sítios B. Por outro lado, os 

valores de nexp (experimentais) podem ser calculados a partir da magnetização 

de saturação Ms pela seguinte equação:  

𝑛𝑒𝑥𝑝 =
𝑀 𝑀𝑆

μ𝐵 𝑁𝐴
                                                            𝑒𝑞. 37 

onde M, Ms, μ𝐵 e NA, se referem a massa molar, magnetização de saturação, 

magnéton de Bohr e número de Avogadro, respectivamente [3,7]. Os valores 

experimentais são, 2,91 e 1,40 B para x = 0 e x = 0,04, respectivamente.  Os 

resultados de 𝑛𝑁𝑒𝑒𝑙 e 𝑛𝑒𝑥𝑝 são comparáveis, levando-se em conta que para 

ambos os casos os valores decrescem, no entanto, a grande diferença pode ser 

atribuída aos spins localizados na superfície das nanopartículas de ferrita de 

cobalto dopadas com Y.  

De fato, aumentando a dopagem com Y3+ de x = 0 para x = 0,04 o tamanho 

de partícula diminui de 35 para 16 nm, portanto o número de spins na superfície 

aumenta consequentemente o valor Ms diminui. Além disso, os ângulos e as 
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distâncias entre os sítios também serão afetados pela dopagem e o modelo de 

Néel considera os momentos magnéticos entre os sítios colineares, o que não 

ocorrerá para as amostras dopadas, conforme apresentado anteriormente. Os 

parâmetros magnéticos para todas as amostras estão apresentados na tabela 8. 

Tabela 8. Parâmetros magnéticos calculados e medidos para todas as amostras. 

x (Y, mol %) 
Parâmetros magnéticos 

MS (emu/g) nexp (B) nNéel (B) Mr (emu/g) Hc (Oe) K1 (106Oe.cm-3) 

0,00 69 2,91 3,00 28 1080 3,3 

0,005 63 2,79 2,995 27 1318 3,4 

0,01 62 2,61 2,99 26 1520 2,7 

0,02 50 2,12 2,98 20 1676 2,6 

0,03 49 2,08 2,97 19 1804 2,4 

0,04 33 1,40 2,96 12 1900 2,0 

A coercividade depende da dopagem e da temperatura como mostrado. 

O aumento de Hc com o aumento da substituição iônica de Y3+ pode estar 

relacionado a vários fatores, como distribuição de tamanho de partículas, 

tamanho dos domínios magnéticos e anisotropia magneto-cristalina [3,70,72]. De 

fato, é provável que os mecanismos estejam operando simultaneamente na 

coercividade porque o tamanho do cristalito varia bastante com a dopagem 

afetando os domínios e interações magnéticas.  

Para tamanhos de partículas dentro da região de múltiplos domínios, a 

coercividade aumenta com a diminuição do tamanho das partículas [70,72]. Para 

partículas menores (por exemplo, para x = 0,04), a rotação coerente dos 

domínios magnéticos é predominante, ao passo que para partículas maiores (por 

exemplo, para x = 0,00) o movimento de paredes de domínio é mais favorecido 

e, portanto, dominam a rotação de domínios [73]. Isso está de acordo com os 

resultados apresentados e também é uma forte evidência de que a constante de 

anisotropia magnetocristalina das nanopartículas dopadas com Y também é 

afetada. A diminuição de Hc com o aumento da temperatura pode ser explicada 

com base no fato de que em temperaturas mais altas as flutuações térmicas 

contribuem para a desmagnetização, diminuindo assim a coercividade. 
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A dependência da constante de anisotropia magnetocristalina (K1) para 

diferentes temperaturas, acima da temperatura ambiente (300 ≤ 𝑇 ≤ 773 𝐾) foi 

determinada pela lei de approach. A lei de approach descreve a dependência da 

magnetização Ms no campo magnético aplicado H, para 𝐻 >> 𝐻𝐶. A 

magnetização M em torno da região de Ms é geralmente escrita como, 

𝑀 = 𝑀𝑆 [1 −
8

105
(

𝐾1

𝑀𝑆𝐻
)
2

] + 𝜅𝐻                                     𝑒𝑞. 38 

o coeficiente numérico 8/105 é utilizado para sistemas policristalinos com 

anisotropia cúbica com distribuição aleatória, K1 é a constante de anisotropia 

magnetocristalina. O termo kH é a resposta para um aumento na magnetização 

espontânea devido aos campos magnéticos elevados e é conhecido como 

magnetização forçada. Nesse sentido, a dependência da constante de 

anisotropia magnetocristalina, K1, para cada amostra foi determinada e o gráfico 

representativo para as amostras x = 0,00 e 0,04 está mostrado na Figura 21. 

Pode-se observar que K1 diminui com a substituição iônica Y3+ e para uma 

composição específica diminui com o aumento da temperatura. Por exemplo, 

para x = 0,00 e 0,04, K1 diminui com T (temperaturas até 800K) de acordo com 

K1 = 4,2x106 exp(-1,6x10-6 T2) e K1 = 1,3x106 exp(-1,3x10-7 T2), respectivamente . 

Os valores mais elevados de K1 para ferritas de cobalto nanométricas são 

esperados por causa da sua forte anisotropia característica, principalmente 

devido à presença de íons Co2+ nos sítios octaédricos da estrutura, uma vez que 

possuem campo cristalino de alto spin e sete elétrons em orbital d com três deles 

não emparelhados. Os íons Fe3+ também contribuem, no entanto, o acoplamento 

depende do sítio, uma vez que o sítio A tem simetria tetraédrica e o sítio B tem 

simetria octaédrica. Assim, a contribuição para a anisotropia magnética dos 

acoplamentos em íons Fe3+ pode variar com a distribuição de cátions.  
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Figura 21. Constante de anisotropia magneto cristalina (K1) para as amostras, 

pura e x=0,04, obtidas pela lei de approach (a). Fitting da magnetização medida 

e calculada pela lei de approach para as amostras pura e x=0,04 (b). 

 

A diminuição de K1 com a dopagem com íons Y3+ pode ser explicada em 

termos da redistribuição dos cátions nos sítios A e B. Como discutido 

anteriormente, os íons Y3+ tendem a ocupar sítios octaédricos e alguns dos íons 

Co2+ são forçados a migrar para os sítios tetraédricos, enquanto que os íons Fe3+ 

estão distribuídos em ambos, alterando a anisotropia consequentemente, K1. 

Além disso, é bastante conhecido que a flutuação térmica induz a uma 

redistribuição dos cátions nos sítios, alterando a ocupação dos íons Co2+ na 

estrutura. A partir de resultados anteriores que utilizaram espectroscopia Moss 

Bauer realizadas com nanopartículas de ferrita de cobalto, [74,75] foi possível 
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confirmar que os íons Co2+ ocupam ambos os sítios A e B, contudo, os sítios B 

são mais povoados, causando um aumento na anisotropia. 

A temperatura de Curie, TC, foi medida aplicando um campo magnético 

de 100 Oe e aquecendo as amostras da temperatura ambiente até a temperatura 

de Curie a uma taxa de 10 ºC.min-1. Como esperado, a magnetização diminui 

com o aumento da temperatura aproximando-se para as amostras em torno de 

800 K, como pode ser visto na figura 22. No entanto, o TC é muito melhor 

visualizado se for gerado o gráfico do inverso da suscetibilidade () versus a 

temperatura (T), como mostrado no inset da figura 22. 
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Figura 22. Medidas de magnetização versus temperatura para todas as amostras 

(a). Inverso da susceptibilidade versus a temperatura para obtenção da 

temperatura de Curie (b). 
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Verificou-se que TC foi 830 K e 890 K para x = 0,00 e 0,04, 

respectivamente. Embora TC para as nanopartículas de ferrita de cobalto sejam 

comparáveis àquelas encontradas na literatura, uma pequena diminuição nos 

valores de TC para as amostras dopadas, podem ser atribuídas a vários fatores 

já mencionados, como a distribuição de cátions entre os sítios A e mudanças nos 

comprimentos de ligação da estrutura, ambos ocorrem pela substituição de íons 

Fe3 + por íons Y3+. De fato, os valores de TC das ferritas de cobalto estão 

intimamente relacionados com a distribuição de cátions sobre o sítio A 

tetraédrico e o sítio B octaédrico e a constante de acoplamento de troca J.  

Portanto, a incorporação de íons Y3+ não magnéticos na estrutura da 

ferrita de cobalto, enfraquece o acoplamento e também afeta o número dos 

vizinhos magnéticos do acoplamento de troca para os átomos mais próximos, 

afetando os valores de TC. Em outras palavras, o enfraquecimento do 

acoplamento pode estar relacionado às mudanças na estrutura das 

nanopartículas. Por exemplo, foi observado que a incorporação de íons Y3+ nas 

nanopartículas altera vários parâmetros estruturais, como o raio iônico médio 

dos sítios A e B, bem como as distâncias dos comprimentos das ligações entre 

os cátions nos sítios A (dA-A), sítios B (dB–B), entre cátions dos sítios A e B (dA–B), 

entre cátions nos sítios A e oxigênios dos sítios A (dA–OA) e cátions nos sítios B 

e oxigênio nos sítios B (dB-OB). Os valores de comprimento de ligação e a 

distância entre os íons localizados nos sítios A e B aumentam ligeiramente com 

a substituição de íons Y3+ o que pode enfraquecer a magnitude do acoplamento 

magnético diminuindo assim o valor de TC.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES  

Amostras de ferritas de cobalto dopadas com ítrio CoFe2-xYxO4 (0,00 ≤

𝑥 ≤ 0,04) foram produzidas por reação de combustão com a ausência de fases 

espúrias, como o difratograma foi capaz de mostrar. A reação química foi 

estudada por meio da análise térmica a partir dos precursores e das soluções 

preparadas para combustão, demonstrando o controle da reação para produção 

dessas amostras. Análises de distribuição de cátions sugeriram que os íons  Y3+ 

ocupam os sítios B octaédricos e alguns dos íons Co2+ são forçados a migrar 

para os sítios A tetraédricos, enquanto os íons Fe3+ são distribuídos em ambos 

os sítios. Os valores do band gap óptico (Eg) aumentam com o aumento da 

dopagem com Y3+, sendo 2,30 e 2,58 eV para x = 0,00 e x = 0,04, 

respectivamente. A presença de ítrio na estrutura de ferrita de cobalto afeta suas 

propriedades magnéticas em temperaturas medidas de 300 a 773 K. Os valores 

de magnetização de saturação, MS, magnetização remanente, Mr e coercividade, 

HC, se mostraram fortemente dependentes da concentração de íons Y3+, bem 

como da temperatura. Os valores de MS diminuem de 69 (11) emu.g-1 para 33 

(8) e 28 (4) para 12 (3) emu.g-1, para x = 0,00 e x = 0,04, a 300 e (773 K), 

respectivamente. Por outro lado, os valores de HC aumentam de 1100 para 1900 

Oe para x = 0,00 e x = 0,04 medidos sob temperatura ambiente. Os valores da 

constante magneto-cristalina (K1) decrescem de 3,3 x 106 erg.cm-3 para 2,0 x 106 

erg.cm-3 à temperatura ambiente, respectivamente. Além disso, os valores de K1 

se mostraram dependentes da temperatura, sendo o valor próximo de 

temperatura de Curie (TC) foi aproximadamente uma ordem de grandeza inferior 

à temperatura ambiente. Os valores de TC diminuíram ligeiramente com a 

dopagem com íons Y3+, sendo 890 K e 830 K para x = 0,00 e 0,04, 

respectivamente. Estes resultados foram discutidos em termos de interações 

interpartículas induzidas por flutuações térmicas, distribuição de íons Co2+ em 

sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura espinélio, e devido à substituição 

iônica Y3+. 
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PARTE 2 

Síntese e caracterização da evolução morfológica 

do ZnO produzido pelo método Poliol. 
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CAPÍTULO 7. INTRODUÇÃO 

O óxido de zinco (ZnO) é um material não tóxico e quimicamente estável 

bem conhecido, utilizado em numerosas áreas de investigação, como sensores 

de gás [76], dispositivos fotovoltaicos [77], tintas [78], catálise [79], díodos 

emissores de luz ultravioleta [80], células solares sensibilizadas por corantes [81] 

e spintrônica [82]. O amplo campo de pesquisa do ZnO se explica em grande 

parte pelo largo intervalo de band gap direto de 3,37 eV que pode ser afetado 

por diferentes morfologias e defeitos, além disso, exibe uma grande energia de 

ligação de éxcitons de 60 meV à temperatura ambiente. 

O ZnO tem sido produzido por meio de diferentes métodos, como co-

precipitação [83], crescimento epitaxial por feixe molecular (MBE) [84], 

deposição química a vapor (CVD) [85], reação de combustão [86], processo sol-

gel [87], decomposição térmica [88] e método do poliol [89], etc. Dentre variados, 

o método do poliol pode ser descrito como uma rota sintética simples, fácil e de 

baixo custo que não necessita de altas temperaturas, equipamentos avançados 

ou etapas de calcinação adicionais. Em geral, sua rota sintética utiliza poliol 

como solvente, por exemplo, etilenoglicol (EG), dietilenoglicol (DG), 

propilenoglicol (PPG) e um acetato metálico como precursor. 

Os polióis atuam como bons agentes para estabilizar o crescimento e a 

aglomeração das partículas, promovendo ainda a redução do metal em solução 

[90]. O método poliol é semelhante à síntese sol-gel, no entanto, tem uma 

diferença fundamental, o fenômeno da hidrólise forçada, ou seja, uma 

quantidade controlada de água é adicionada ao meio reacional para reagir no 

ponto de ebulição [91]. A concentração controlada de íons metálicos e 

surfactantes é muito importante para garantir uma boa reprodutibilidade. Em 

última análise, esses parâmetros são importantes para a síntese de ZnO devido 

a redução dos óxidos metálicos através de quantidades controladas de água, 

metal e surfactante para obtenção do produto [92]. 

O interesse em propriedades físicas controláveis através da síntese 

química tem sido frequentemente relatado para ZnO e vem sendo realizado com 

diferentes métodos, tais como tratamento térmico, controle de crescimento para 
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ZnO puro ou usando diferentes dopantes [93,94,95]. O papel do solvente e do 

surfactante no método do poliol é relatado na literatura e frequentemente bem 

descrito e analisado como fatores fundamentais que influenciam o tamanho e a 

forma das partículas [96,97,98]. Embora muito se saiba sobre o método do poliol, 

o tempo de refluxo ainda varia com frequência na literatura, com tempos variados 

entre 2 a 12 horas [99,100,101,102], mostrando a necessidade de compreensão 

do efeito do tempo de refluxo.  

Neste trabalho foi sintetizado ZnO com forma e tamanho controlados 

através do método do poliol usando duas abordagens diferentes, foi estudada a 

influência de contra-íons adicionais (ACI) durante a reação de formação de 

partículas de ZnO, e foi investigada a influência do tempo de reação da hidrólise 

(TRH). Uma quantidade adicional de contra-íon em solução influencia fortemente 

a forma das partículas e a alteração do tempo de reação da hidrólise controla o 

tamanho das partículas.
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Capítulo 8. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo geral 

Sintetizar o ZnO pelo método poliol variando parâmetros da síntese para 

uma observação da sua influência nas propriedades estruturais, morfológicas e 

ópticas das amostras. 

 

8.2 Objetivos específicos 

 Síntese do ZnO por meio do método poliol variando parâmetros de síntese 

para estudo do impacto das variações dos parâmetros sobre evolução da 

morfologia e do tamanho das partículas; 

 Caracterização estrutural das partículas por difração de raios x com 

auxílio do refinamento Rietveld; 

 Caracterização por Espectroscopia na região do Infravermelho; 

 Caracterização morfológica das partículas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET); 

 Caracterização estrutural por Espectroscopia de espalhamento Raman; 

 Medidas do band gap óptico por meio de espectroscopia UV-VIS por 

Refletância Difusa (RD) e método Kubelka-Munk. 

 Observar as emissões ópticas por meio Medidas de Espectroscopia de 

Fluorescência. 
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CAPÍTULO 9. Revisão Bibliográfica 

9.1 Um resumo acerca do ZnO 

O óxido de zinco (ZnO) tem se mostrado um material extremamente 

promissor, um material do futuro, o que é paradoxal já que é utilizado em 

diversas aplicações desde o início do século passado, por exemplo, como 

protetores solares de absorção UV, pigmentos de tintas e catalisadores. É não 

tóxico e possui uma banda de emissão larga com gap de aproximadamente 3,4 

eV e alta energia de éxciton em torno de 60 meV, por exemplo comparado ao 

GaN (20 meV) [103]. 

Possui fases cristalinas, como a blenda e a wurtzita bem conhecidas. 

Suas aplicações de maior interesse são a óptica e a eletricidade, devido a suas 

propriedades semicondutoras. Além de suas propriedades semicondutoras e as 

descritas no parágrafo anterior, também tem sido utilizado para confinamento 

quântico em liga com cádmio, produção de varistores e possui acentuada 

propriedade piezelétrica podendo atuar como transdutores piezelétricos [104]. 

Para o óxido de zinco, a pressão e temperatura ambientes, a wurtzita (Fig. 

23 (a)) é a forma cristalina mais estável, onde ocorrem camadas de ânions de 

oxigênio e de zinco, ambos coordenados tedraedricamente num arranjo 

hexagonal compacto do grupo espacial P63mc. Os parâmetros de rede ideais 

para a estrutura hexagonal são a = b = 3,2495 Å e c = 5,2069 Å, onde c/a = 

1,602. A densidade teórica do material é 5,605 g/cm3 [105]. Outras estruturas 

são possíveis para o ZnO em diferentes ambientes de temperatura e pressão, 

como a blenda, que possui estrutura cúbica de faces centradas (CFC) (Fig. 23 

(b)).  

Os tetraedros das sub-redes do zinco e do oxigênio na estrutura da 

wurtzita confinados em um empacotamento hexagonal compacto (Hcp) geram 

ao final uma estrutura não centro simétrica. Esse fato é bastante importante, pois 

diversas propriedades estão relacionadas a não simetria, por exemplo, a 

piezoeletricidade. Essas duas estruturas Inter penetrantes, ambas hexagonal 
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compacta, consistem em um tipo de átomo deslocado em relação a um ao outro 

ao longo do eixo c pela quantidade de u = 3/8 = 0,375 (na Wurtzita ideal) [106].  

 

Figura 23. (a) Estrutura Wurtzita na forma hexagonal compacta e (b) estrutura 
Blenda na forma cúbica de faces centradas. 

 

O parâmetro u é definido como o comprimento da ligação paralela ao eixo 

c em unidades de c. Deve-se salientar a existência de uma forte correlação entre 

a relação c/a e o parâmetro u. Quando a razão c/a diminui, o parâmetro aumenta 

de tal forma que as quatro distâncias tetraédricas permanecem quase 

constantes por meio de uma distorção de ângulos devido a interações polares 

de longo alcance. Tal relação pode ser escrita como segue na equação 39 [106]. 

𝑢 = (
1

3
) (

𝑎2

𝑐2
) +

1

4
                                                                   𝑒𝑞. 39 

A larga atenção aos estudos de ZnO reside não somente em suas 

interessantes propriedades físicas, mas também pela possiblidade da obtenção 

de novos materiais. Novos materiais têm sido estudados por síntese química e 

métodos físicos controlados, para obtenção de dimensões e morfologias 

diversas, tais como filmes finos, nanofios, nanohastes, nanodots, que em geral 

apresentam novas propriedades. Além das diferentes morfologias a matriz do 

ZnO wurtzita é uma boa hospedeira para dopantes que podem melhorar 

(b) (a) 
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propriedades elétricas e ópticas, além de introduzir ferromagnetismo para 

aplicações em semicondutores magnéticos diluídos [105]. 

Ainda é importante salientar que esses arranjos fazem com que a célula 

unitária do ZnO possua faces polarizadas ao longo do eixo c no sentido do plano 

basal. Conforme pode ser observado na figura 24 o vetor P da polarização está 

presente nas faces 0001 e 0001̅. Para se manterem estabilizadas, geralmente 

as faces polares de uma estrutura possuem facetas ou se reconstroem 

superficialmente. Outras faces importantes são as faces apolares 21̅1̅0 e 011̅0 

que são perpendiculares ao plano basal da célula unitária [107]. 

 

Figura 24. Estrutura do ZnO wurtzita evidenciando a polarização ao longo do 
eixo C e a não simetria da célula. 

 

A estrutura do ZnO possui crescimento mais rápido em três direções 

cristalinas, que são (±[21̅1̅0], ± [1̅21̅0] ± [1̅1̅20]); (±[011̅0], ±[101̅0], ±[11̅00]); e 

±[0001]. Dessa forma, em conjunto com as superfícies polares devido às 

terminações atômicas mencionadas, o controle do crescimento pela inibição ou 

favorecimento de certa direção podem gerar morfologias diversificadas e 

altamente anisotrópicas [107]. 
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O crescimento dos cristais em determinadas direções com maior taxa de 

crescimento relativa é responsável por um formato característico do cristal em 

determinada condição. Tal formato característico mais estável para um material 

é denominado de hábito cristalino. O hábito cristalino do ZnO em solução foi 

descrito pela primeira vez por Laudise et al. [108] para cristais produzidos por 

método hidrotermal.  

Foi possível observar as taxas de crescimento e suas relações quando o 

cristal de ZnO cresce em solução sob alta temperatura. As velocidades de 

crescimento são maiores na direção < 0001 > ao longo do eixo c, e diminuem 

para as outras direções, 𝑣0001 > 𝑣011̅0 > 𝑣0001̅. O hábito de crescimento ideal 

descrito para o ZnO pode ser observado na figura 25 [109]. 

 

Figura 25. Hábito de crescimento ideal para a estrutura do ZnO [109]. 

  

Conforme apresentado o ZnO possui uma vasta gama de aplicações nas 

mais diferentes áreas do conhecimento, principalmente, nas ciências e 

engenharia de materiais. Na área de materiais constantemente estuda-se o 

processamento para manipular formas, tamanhos e morfologias de materiais 

para o consequente controle das propriedades de interesse. Nesse ínterim, o 

conhecimento do método químico ou físico escolhido para produzir os materiais 

é de extrema importância. Na próxima seção serão apresentados alguns 
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métodos que tem sido utilizados para síntese do ZnO e discutido o método poliol 

utilizado neste trabalho. 

 

9.2 Métodos de Síntese do ZnO 

Vários métodos de síntese têm sido utilizados para obtenção do ZnO, por 

exemplo: síntese por co-precipitação de íons [110], síntese do estado sólido 

[111], epitaxia de feixe molecular (MBE) [112], deposição química de vapor 

(CVD) [113], deposição química de vapor metálico e orgânico (MOCVD) [114], 

spray pirólise [115], processo sol-gel [116], reação de combustão [117], 

decomposição térmica coloidal [118] e método poliol [119]. 

Podem-se distinguir dois tipos de técnicas para a produção dos materiais 

como o ZnO, os métodos físicos e os métodos químicos. Esses últimos podem 

ser classificados basicamente em outros dois tipos, os chamados top-down, que 

partem dos precursores do material em maiores dimensões e são produzidos por 

moagem, por exemplo o método de ball milling. E também os métodos botton-

up, que são baseados em precursores em escala menor do que o material 

desejado e a partir da sua agregação química controlada poderão formar os 

materiais. Dentre os métodos botton-up, tem se destacado as sínteses coloidais. 

As sínteses coloidais são realizadas em soluções coloidais controladas. Cabe 

ressaltar que o termo solução coloidal vem da tradução de colloidal solutions 

utilizadas largamente na literatura, mas que não são necessariamente como os 

coloides da classificação da IUPAC. Os tipos de síntese coloidal variam de 

acordo com o solvente escolhido, por exemplo,  denominadas hidrotermal para 

água e solvotermal para outros solventes. Dentre os métodos solvotermais tem-

se o método poliol que foi utilizado neste trabalho. 

9.2.1 Método Poliol 

O trabalho de Figlarz et al. possibilitou nova vereda de rota sintética para 

produção de metais, óxidos e outros compostos com controle de tamanho e 

morfologia. O trabalho mencionado dissolveu sais metálicos em poliálcoois e 

posteriormente observou a formação de compostos metálicos e óxidos a partir 
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do aquecimento do solvente. Trabalhos posteriores foram bastante utilizados por 

meio da síntese poliol, pois, se tratava de um método simples e de baixo custo 

que resultava na formação de materiais com boa qualidade [120]. 

Jouinni e colaboradores realizaram um estudo da morfologia das 

partículas no sistema ZnO-CoO sintetizadas por meio da síntese poliol. Neste 

trabalho verificaram que a variação da razão de hidrólise afetava a morfologia 

das partículas e a concentração dos defeitos intrínsecos do material. Os 

diferentes mecanismos de crescimento evidenciados poderiam explicar as 

diferentes morfologias obtidas na síntese [121]. 

Estudo sistemático por meio de medidas de absorção de raios X foram 

realizados com foco nos precursores metálicos com a fórmula geral MX2 . n H2O, 

onde x poderia ser Cl, CH3CO2 ou SO4 enquanto M = Zn ou Co. A razão de 

hidrólise e a temperatura de refluxo influenciavam a formação dos compostos 

inorgânicos de formas diferentes dependendo dos precursores analisados. O 

mais importante, porém, foi a possibilidade de observar os compostos 

precursores sólidos, dissolvidos em água e poliol. Neste caso, foi possível inferir 

a existência de intermediários na reação [91]. 

Materiais fosforescentes puderam ser produzidos a partir da síntese poliol. 

Diferentes materiais, tais como, Y2O3, LaPO4, ZnS, Zn2SiO4, dopados com 

diferentes íons, foram sintetizados e caracterizados quanto às propriedades 

fosforescentes. As morfologias das matrizes produzidas pela síntese foram 

responsáveis, juntamente aos dopantes, pelas variações nas propriedades 

ópticas [122]. 

ZnO puro foi produzido com formas e tamanhos controlados por meio da 

síntese poliol com diferentes tipos de injeção de água. Injeção de água junto aos 

precursores do meio reacional e também injeção de água à quente, apenas 

quando a ebulição do solvente era observada. A síntese foi realizada com auxílio 

de polivinilpirrolidona (PVP) como agente de superfície. Foram observados dois 

tipos de morfologia para as partículas, que estão relacionados à cinética de 

crescimento para os dois processos quanto à disponibilidade de água no meio 

reacional [93]. 
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Pós nanoestruturados de óxido de zinco foram sintetizados através da 

dissolução de acetato de zinco dihidratado, hidróxido ou acetato de sódio 

trihidratado em água destilada e polióis (dietilenoglicol, etilenoglicol ou 

polietilenoglicol). A solução foi aquecida por 4 horas sob agitação mecânica e o 

precipitado obtido foi centrifugado, lavado com etanol e acetona várias vezes e 

seco sob vácuo. Com as medidas de DRX, microscopia eletrônica de varredura 

e transmissão, os autores puderam evidenciar uma diversidade morfológica 

obtida pelo processo poliol, além de boa cristalinidade, boa dispersão e ausência 

de aglomeração macroscópica [123].  

O tempo de refluxo para a método poliol não tem sido estudado de forma 

sistemática na literatura. Dado o grande número de parâmetros contidos na 

síntese, em geral, não são encontrados nos trabalhos variações do tempo de 

refluxo da reação. Entretanto, pode ser observado na maioria dos trabalhos uma 

quantidade elevada de tempo para o refluxo, provavelmente, para garantir a 

formação e a qualidade das amostras. A tabela 9 traz uma relação entre o 

solvente polialcoólico e o tempo de refluxo para alguns trabalhos de síntese do 

ZnO. 

Tabela 9. Tempo de refluxo para síntese via método poliol. 

Solvente Tempo de Refluxo Referência 

EG 12 h [119] 
EG 5 h [101] 
PPG 4 h [99] 
DEG 3,5 h [124] 
EG/PPG 2 h [100] 
DEG 2h [121] 
DEG 2 h-12 h [125] 

*EG – Etileno Glicol, DEG – Dietileno Glicol e PG – Proprileno Glicol 

 

9.2.1.2 Etapas da Síntese via Poliol 

As reações descritas nos trabalhos anteriores possuem em comum o fato 

de terem sido realizadas em meio de solvente poliol. Nessa seção uma maior 

atenção será voltada para a tentativa de sistematizar a síntese poliol, para isso 

é sempre conveniente a separação em etapas. 
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Basicamente a reação da síntese poliol ocorre nas etapas de i) dissolução 

do precursor metálico em poliol com adição de quantidade controlada de água; 

ii) Reações de hidrólise nas cadeias dos precursores; iii) Reações de 

Condensação possibilitando a formação dos primeiros núcleos (nucleação) 

seguido do crescimento das partículas. 

É importante salientar que as etapas não possuem fronteiras bem 

distintas umas das outras, bem como, que a reação ocorre em refluxo. A seguir, 

abordar-se-á cada um dos tópicos anteriores para descrição pormenorizada. 

i) Dissolução 

A dissolução dos precursores é etapa fundamental na síntese, pois como 

todas as espécies participarão da reação é fundamental uma dissolução 

completa dos precursores para uma boa reprodutibilidade. Gradualmente com a 

dissolução os ânions vão sendo substituídos pelo solvente. Por exemplo, com 

íons acetatos substituídos por propileno glicol poderia se escrever 

Zn(CH3COO)2-x(CH3CH(OH)CH2OH)x. Nesse sentido, dois complexos 

alcoxiacetatos já foram observados: Zn3(OAc)4(O(CH2)2O(CH2)2O) e também o 

Zn2(OAc)3(OCH2CH2OH). Para os últimos casos, estão relatados os solventes 

Etileno glicol e Dietileno glicol. 

Após a completa dissolução segue o início do aquecimento com taxa de 

aquecimento controlada até a ebulição do solvente, nessa etapa a hidrólise e a 

condensação irão ocorrer. 

ii) Hidrólise 

De forma geral as reações de hidrólise para precursores metálicos 

ocorrem por um processo de solvatação simples e posterior formação de um 

complexo aquo. 

𝑀𝑋+ + 𝑂𝐻2 → (𝑀𝑂𝐻2)
𝑥+                                         𝑒𝑞. 40  

Durante a formação deste complexo, elétrons do átomo de oxigênio são 

transferidos do orbital molecular ligante da água para os orbitais d “vazios” do 
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íon metálico, resultando no aumento da carga parcial do átomo de hidrogênio, 

causando aumento de acidez na molécula de água. 

Dessa forma, a partir do aumento da acidez por meio da formação da 

espécie aquo uma sequência de hidrólise pode ser descrita, como segue, a partir 

da espécie aquo, podem ser produzidas as espécies hidroxo e oxo, configurando 

hidrólises, parcial e total, respectivamente [126] 

(𝑀𝑂𝐻2)
𝑥+ ↔ (𝑀𝑂𝐻)(𝑥−1)+ + 𝐻+ ↔ (𝑀𝑂)(𝑥−2)+ + 2𝐻+               𝑒𝑞. 41  

Pode-se inferir que após a dissolução dos precursores e do aumento da 

temperatura, caso ocorra a presença de moléculas de água, poderá ocorrer a 

hidrólise “forçada’ dos íons metálicos. Assim, algumas moléculas do solvente 

seriam substituídas pelas moléculas de água, gerando uma espécie com a 

configuração Zn(CH3COO)2-x(CH3CH(OH)CH2OH)x-y(OH)2y. 

A partir desta última espécie é possível a ocorrência das reações de 

condensação que antecedem a nucleação e o crescimento, que serão descritos 

a seguir. 

iii) Condensação 

O processo de condensação ocorre em solução através de dois 

mecanismos simples que podem estar relacionados à insaturação de 

coordenação. Dessa forma,  

1) se a coordenação preferida já estiver presente no precursor molecular, a 

condensação ocorrerá através de uma reação de substituição. Neste caso, um 

grupo de entrada OX e um grupo de saída OY devem estar presentes em torno 

de M, como pode ser representado, é importante notar para esse caso não 

ocorre aumento de número de coordenação: 

𝑀 − 𝑂𝑋 + 𝑀 − 𝑂𝑌 → 𝑀 − 𝑂𝑋 − 𝑀 + 𝑂𝑌                           𝑒𝑞. 42                   

ou 
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2) se a coordenação preferida não estiver presente no precursor molecular, a 

condensação ocorrerá através de uma reação de adição. Neste caso, pode 

ocorrer o aumento do número de coordenação do metal [126]: 

𝑀 − 𝑂𝑋 + 𝑀 − 𝑂𝑌 → 𝑀 − 𝑂𝑋 − 𝑀 − 𝑂𝑌                           𝑒𝑞. 43   

Em suma, o processo se dá com a condensação das espécies formadas 

na hidrólise e deve ocorrer a liberação de uma molécula de água, álcool ou do 

solvente onde a síntese é realizada. Tradicionalmente, acreditava-se que o 

processo de condensação era bem lento em relação ao processo de hidrólise, 

porém, estudos cinéticos da hidrólise de alcóxidos de zircônio e titânio provaram 

que a taxa de reação destes processos é quase a mesma. O processo de 

condensação é classificado de acordo com a molécula de saída [127]:  

a) Alcoxolação: molécula de saída é um álcool (em que R representa uma cadeia 

orgânica)  

b) Oxolação: molécula de saída é a água  

c) Olação: molécula de saída é uma molécula do solvente em que ocorre a 

reação (água ou álcool)  

Assim, a partir das reações de condensação em cadeia serão formados 

os primeiros núcleos na solução para a constituição dos primeiros cristalitos, ou 

seja, a nucleação. Em seguida à nucleação ocorrerão processos de crescimento, 

esses processos serão discutidos em seguida e são muito importantes, pois, 

determinam a dimensão, a morfologia e a distribuição dos tamanhos das 

partículas.  

 

9.3 Nucleação e Crescimento 

A formação de uma fase sólida cristalina a partir de um sistema 

homogêneo, seja ele uma fase líquida da substância ou uma solução é 

denominado cristalização. Toda cristalização é constituída basicamente de duas 

etapas interligadas, a nucleação e o crescimento. A nucleação decorre da 
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formação dos primeiros núcleos a partir de monômeros formados a partir da fase 

homogênea.  

Conforme descrito anteriormente, reações químicas de condensação 

podem ligar átomos metálicos eletropositivos aos átomos ou moléculas 

aniônicas a fim de gerar os primeiros núcleos. O crescimento ocorre a partir da 

incorporação de novos monômeros sobre a superfície de núcleos recém-

formados, em geral é controlado pelo processo de difusão dos monômeros na 

solução.  

Para estudo dos processos de nucleação e crescimento é comum descrever o 

processo em cinco etapas distintas, conforme representado na figura 26 [128]: 

 Formação dos monômeros a partir de precursores, nesse caso, o acetato 

em poliálcool reagindo por hidrólise e condensação; 

 Interações entre os monômeros possibilitando a formação dos primeiros 

núcleos que interagem dentro de cadeias monoméricas, mas, também 

estão dissolvidos em solução, tornando o processo reversível; 

 Formação de núcleos com raios críticos que impossibilitam a 

reversibilidade entre os monômeros e a solução, chamado de tamanho 

crítico; 

 Crescimento dos cristais a partir do fenômeno de difusão controlado pelo 

gradiente de concentração devido à dupla camada elétrica dos cristais e 

empilhamento superficial dos monômeros aos núcleos já formados; 

 Por fim, os cristais recém-criados podem interagir com outros cristais, a 

depender das condições ambientes, para formação de estruturas maiores 

por meio das interações partícula-partícula e partícula-solvente. 

Para o rigoroso controle da morfologia e distribuição de tamanhos em 

nanopartículas seria necessária uma distinção das etapas de nucleação e 

crescimento. Dessa forma, diversos estudos buscam possibilitar a separação 

entre as etapas de nucleação e crescimento por meio da manipulação de 

parâmetros experimentais. Quando as etapas se distinguem são observados 

melhores controles de tamanho e morfologia, entretanto, quando nucleação e o 

crescimento se sobrepõe não há um maior controle dessas variáveis. 
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Figura 26. Etapas envolvidas na nucleação e crescimento adaptado de [128]. 

 

Nesse sentido, compreender alguns modelos de nucleação e crescimento 

é importante para trabalhar com síntese química de nanopartículas. Nas 

próximas seções serão discutidos o mecanismo clássico para a nucleação e 

crescimento de partículas em solução. 

 

9.3.1 Mecanismo Clássico de Nucleação 

O mecanismo clássico de nucleação foi baseado no conceito de “burst 

nucleation” (nucleação explosiva) proposto por LaMer [129] no início dos anos 

de 1940. A ideia básica da nucleação explosiva decorre da possibilidade de 

geração de inúmeros núcleos instantaneamente seguidos por crescimento 

baseado em difusão, porém, com a ausência de nucleação adicional. Assim, os 
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núcleos gerados instantaneamente cresceriam de uma mesma forma ao longo 

do tempo. 

Nucleação explosiva tem sido adotada como um importante conceito para 

síntese de nanopartículas monodispersas. Frequentemente, estão relatados na 

literatura o processo de separação entre nucleação e crescimento, LaMer se 

baseou no processo de nucleação homogênea para separá-los. Nesse caso, os 

primeiros núcleos advêm de uma solução homogênea sem a necessidade da 

adição de alguma semente para a nucleação.  

 

Figura 27. Supersaturação dos monômeros em relação ao tempo adaptado de 
[129]. 

 

O processo de nucleação homogênea possui uma alta energia de 

ativação, pois, gera uma fase heterogênea a partir de uma fase homogênea. A 

curva de LaMer apresenta essa barreira de ativação plotando o grau de 

supersaturação em relação ao tempo. A concentração dos primeiros 

“monômeros”, que são a mínima unidade do cristal, em geral aumenta com o 

tempo. A curva de LaMer mostra que a precipitação não ocorre no estágio I, 

devido à alta barreira energética, assim após um aumento do grau de 

supersaturação dos monômeros em solução é que se torna possível superar a 

barreira energética para a formação explosiva dos primeiros núcleos. 
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Assim, após uma condição de saturação crítica (Sc) os núcleos iniciarão 

a formação a partir dos monômeros dissolvidos em solução diminuindo a 

supersaturação. Com o passar do tempo essa taxa de formação dos núcleos cai 

para valores muito baixos devido à ausência de monômeros na solução, ou seja, 

as partículas estarão num estágio de crescimento, separado da nucleação, e 

isso ocorrerá enquanto a solução estiver supersaturada, retornando ao estágio 

S=1 [130]. 

Termodinamicamente o processo de nucleação pode ser descrito para a 

formação de um núcleo esférico no seio de uma solução por meio da soma da 

energia livre superficial e a energia livre do volume do cristal. Para uma partícula 

esférica de raio r, energia de superfície 𝛾 e energia livre do volume do cristal ∆𝐺𝑣, 

pode-se escrever: 

∆𝐺 = 4𝜋𝑟2𝛾 + 
4

3
𝜋𝑟3 ∆𝐺𝑣                                                    𝑒𝑞. 44 

A energia livre do cristal, ∆𝐺𝑣, depende da temperatura 𝑇, da constante de 

Boltzmann 𝐾𝐵, da condição de saturação S e do volume molar V, da seguinte 

forma: 

∆𝐺𝑣 = −
𝐾𝐵𝑇𝑙𝑛𝑆

𝑉
                                                          𝑒𝑞. 45 

Devido ao fato da energia livre de superfície ser sempre positiva e a 

energia livre do cristal ser sempre negativa, é possível encontrar um ponto 

máximo no gráfico da energia livre em relação ao raio. Esse raio máximo seria, 

então, o raio crítico, no qual a partir dessa dimensão, os núcleos passarão de 

“núcleos instáveis” da etapa reversível para núcleos estáveis da etapa 

irreversível do processo, a partir daí pode ocorrer crescimento espontâneo. 

Assim, pode ser aplicado 
𝑑∆𝐺𝑣

𝑑𝑟
= 0 para determinação do raio crítico (𝑟𝑐) 

mencionado: 

𝑟𝑐 =
2𝛾𝑉

𝐾𝐵𝑇𝑙𝑛𝑆
                                                                𝑒𝑞. 46 
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Da mesma forma, pode-se fazer análise similar ao raio crítico para a 

energia livre das partículas, de forma que é necessária uma energia livre crítica 

para alcançar uma condição favorável para a formação dos primeiros núcleos 

estáveis na solução. É possível construir um diagrama ilustrando o raio crítico e 

as variáveis de energia livre de superfície, energia livre do cristal e energia livre 

global do processo, pode ser visto na figura 28 [131]. 

 

Figura 28. Diagrama de energias energia livre X raio dos monômeros adptado 
de [131]. 

 

Uma taxa de nucleação para N partículas pode ser escrita a partir de uma 

de Arrhenius, em termos da energia livre crítica e um termo pré-exponencial. 

𝑑𝑁

𝑑𝑇
= 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (− 

∆𝐺𝑐

𝐾𝐵𝑇
)                                             𝑒𝑞. 47 

Substituindo a equação (46) na equação (44) pode ser encontrado os 

termos para ∆𝐺𝑐 e então substituindo tais termos na equação (47), teremos a 

equação (48): 

𝑑𝑁

𝑑𝑇
= 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (

16𝜋𝛾3𝑉2

3𝐾𝐵
3𝑇3𝑙𝑛𝑆2

)                                       𝑒𝑞. 48 

A partir da equação (48) é possível observar a existência de três 

parâmetros experimentais os quais podem ser controlados, são eles, 

supersaturação, temperatura e energia livre de superfície. Estudos anteriores 
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mostram que os maiores efeitos sobre a taxa de nucleação decorre da variação 

da supersaturação, observe a figura 29.  

 

Figura 29. Influência dos parâmetros experimentais sobre a taxa de nucleação 
das partículas. (a) Supersaturação, (b) temperatura e (c) energia livre de 
superfície adaptado de [131]. 

  

Neste ponto é importante observar que, em contraste com a curva de 

LaMer, é um tanto mais complexo definir exatamente onde se inicia a nucleação. 

Principalmente pelo fato de que a nucleação e a redissolução podem acontecer 

sob qualquer concentração, como resultado das flutuações de energia em 

solução. De fato, núcleos estáveis podem vir a se desestabilizar devido às 

flutuações energéticas da solução, entretanto, é razoável estabelecer uma 

condição de supersaturação que possa descrever melhor um ponto a partir do 

qual um grande número de núcleos está estável em relação aos instáveis. Essa 

condição de supersaturação pode ser chamada de supersaturação crítica (Sc) e 

pode ser escrita a partir da equação 48.  

𝑙𝑛𝑆 = (
16𝜋𝛾3𝑉2

3𝐾𝐵
3𝑇3ln (𝐴/𝑁)

)

1/2

                                       𝑒𝑞. 49  

A equação 49 mostra outra condição necessária para o grau de 

supersaturação. Para iniciar a acumulação e o crescimento dos núcleos, a taxa 

de nucleação deve ser elevada o bastante para equilibrar ou superar a taxa de 

redissolução das partículas. Analisando a supersaturação crítica pose-se afirmar 

que a partir desse ponto a taxa de nucleação será tão elevada que os números 

de núcleos prontos para o crescimento compensarão os núcleos menores que 

podem vir a se dissolver novamente na solução.  
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9.3.2 Mecanismo Clássico de Crescimento 

O crescimento das nanopartículas dependem basicamente de dois 

mecanismos, reações na superfície dos primeiros núcleos e a difusão dos 

monômeros até a superfície desses núcleos. Para descrever esses processos o 

modelo de Reiss [132] utiliza a primeira lei de Fick (equação 50), onde r, J, D e 

C são respectivamente o raio da partícula, o fluxo total dos monômeros passando 

através de uma esfera com raio x, o coeficiente de difusão até a distância x e a 

concentração dos monômeros.  

𝐽 = 4𝜋𝑥2𝐷
𝑑𝐶

𝑑𝑥
                                                             𝑒𝑞. 50 

É possível encontrar no trabalho de Reiss uma equação que também 

deriva da segunda lei de Fick, nesse caso estabelece uma relação entre o fluxo 

dos monômeros e a taxa de crescimento no tempo. 

𝐽 =
4𝜋𝑟2

𝑉

𝑑𝑟

𝑑𝑡
                                                             𝑒𝑞. 51 

 

 

Figura 30. Esquema de nanocristal em solução, adaptado de [131]. 

 

Se for considerado que as distâncias entre as superfícies das partículas 

estão numa distância grande o bastante, para que suas camadas de difusão não 
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se perturbem, o crescimento das partículas pode ser analisado de forma 

independente.  Assim, a primeira lei de Fick pode ser reescrita para o caso de 

nanopartículas numa solução onde δ é a distância da superfície da partícula até 

a concentração de monômeros na solução bulk, Cb é a concentração na solução 

bulk e Ci é a concentração de monômeros na interfase sólido/líquido e Cr é a 

solubilidade na superfície da partícula, disposto na figura 30. Como J é constante 

e independentemente de x devido ao estado estacionário da difusão de soluto, 

a integração de C(x) de r até (r + δ) em relação a x, será: 

𝐽 = 4𝜋𝐷 
𝑟(𝑟 + δ)

δ
[𝐶(𝑟 + δ) − 𝐶(𝑟)]                                             𝑒𝑞. 52 

Na superfície da partícula a concentração de Ci = C(r) e considerando 

que r ≪ δ a equação 52 se reduz a equação 53 

𝐽 = 4𝜋𝐷𝑟(𝐶𝑏 − 𝐶𝑖)                                                           𝑒𝑞. 53 

Combinando as equações 51 e 53 podemos escrever: 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
=

𝑉𝐷 

𝑟
(𝐶𝑏 − 𝐶𝑖)                                                    𝑒𝑞. 54 

Se Ci e Cb são constantes para todas as partículas, a taxa de crescimento 

da partícula é inversamente proporcional ao raio. Esse resultado pode ser 

compreendido intuitivamente, pois o número de monômeros difundidos sobre a 

superfície da partícula (fluxo) aumenta em proporção ao quadrado do raio, ao 

passo que a taxa de crescimento é inversamente proporcional ao volume da 

partícula a partir da junção dos monômeros (r3). Assim, a taxa de crescimento 

da partícula decresce quando o raio aumenta. Com este resultado pode ser 

mostrado que para um conjunto de partículas esféricas, a variação da 

distribuição dos raios 𝜎2 está decrescendo durante o crescimento. A partir da 

equação (54) é possível obter o valor de 𝜎2 (variância) por meio da equação (55), 

onde �̅� e 
1

𝑟

̅
 são os valores médios de r e 1/r, respectivamente. 

𝑑(𝜎2)

𝑑𝑡
= 2𝑉𝐷(𝐶𝑏 − 𝐶𝑖) [1 − �̅�  (

1

𝑟
)

̅̅ ̅̅ ̅
]                                         𝑒𝑞. 55 
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Dessa forma, quando o Cb > Ci o lado direito da equação será sempre 

negativo. Assim, a variância da distribuição dos tamanhos no conjunto de 

partículas sempre decresce, independente da distribuição inicial de tamanhos, 

considerando que todas as partículas estejam nas mesmas condições e que 

nenhuma etapa de nucleação adicional ocorra. Este é o modelo do mecanismo 

de autorregularão frequentemente chamada de efeito de foco (focusing effect). 

Entretanto, o modelo descrito até aqui é uma simplificação por não 

considerar os perfis cinéticos das reações do crescimento dos cristais e suas 

dissoluções devido aos tamanhos das partículas. Como resultado, um forte efeito 

contrário ao mecanismo de "efeito de foco" é desconsiderado. Durante o 

processo de crescimento, há duas reações atuando em oposição, são elas, 

precipitação e dissolução. Uma equação para tais reações opostas pode ser 

escrita: 

𝑛 𝑀𝑠 ↔ 𝑀𝑛
𝐶                                                          𝑒𝑞. 56  

Nessa reação, o sentido direto representa 𝑀𝑠 precipitando para formarem 

cristais, enquanto o sentido inverso mostra os cristais se dissolvendo novamente 

na solução, onde Kp e Kd são as constantes de equilíbrio para a reação direta e 

inversa, respectivamente. Se assumido que a precipitação é uma reação de 

primeira ordem com respeito a Ci e que a taxa de dissolução é independente de 

Ci. Então, pode-se escrever a concentração da solução em termos das 

constantes de equilíbrio como segue. 

𝐶𝑖,𝑒𝑞 =
𝑘𝑑

𝑘𝑝
                                                          𝑒𝑞. 57  

A variação do potencial químico ∆𝜇 para um cristal esférico de raio r que 

surge a partir da energia livre de superfície de uma área pode ser dada pela 

razão dA/dn e é proporcional a tensão superficial (𝛾) na área formada. Sabendo 

que, 𝑑𝐴 = 8𝜋𝑟𝑑𝑟 e 𝑑𝑛 = 4𝜋𝑟2𝑑𝑟/𝑉, podemos escrever a variação do potencial 

químico no formato de uma relação de Gibbs-Thomson na equção a seguir: 
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∆𝜇 =
2𝛾𝑉   

𝑟
                                                       𝑒𝑞. 58  

A teoria do complexo ativado pode ser adotada para avaliar o efeito da 

mudança do potencial químico de um cristal sobre as reações de precipitação e 

dissolução. A variação de 𝑘𝑝 e 𝑘𝑑 com ∆𝜇 pode ser escrita com base nas 

equações (59) e (60): 

𝑘𝑝 = 𝑘𝑝
0 exp [−𝛼

∆𝜇

𝑅𝑇
] = 𝑘𝑝

0 exp [−𝛼
2𝛾𝑉

𝑟𝑅𝑇
]                                        𝑒𝑞. 59 

𝑘𝑑 = 𝑘𝑑
0 exp [(1 − 𝛼)

∆𝜇

𝑅𝑇
] = 𝑘𝑑

0 exp [(1 − 𝛼)
2𝛾𝑉

𝑟𝑅𝑇
]                       𝑒𝑞. 60 

Nessas equações, 𝛼 é o coeficiente de transferência e 𝑘0 são as 

constantes relativas ao padrão do cristal bulk (𝑟 → ∞). Em termos quantitativos 

as equações revelam que quanto menor o raio da partícula, mais difícil será o 

crescimento, em contrapartida mais partículas se dissolverão com mais 

facilidade. Este é o efeito de contraste em relação mecanismo do efeito de foco, 

onde partículas menores cresceriam com maior rapidez. Para combinar este 

efeito com o modelo de Reiss, a suposição de que Ci é constante para todas as 

partículas deve ser modificada. Os fluxos dos monômeros para a superfície de 

uma partícula por precipitação e dissolução (Jp e Jd, respectivamente) para uma 

partícula com raio r serão dadas pelas Equações 61 e 62: 

𝐽𝑝 = 4𝜋𝑟2𝑘𝑝
0𝐶𝑖 exp [−𝛼

2𝛾𝑉

𝑟𝑅𝑇
]                                          𝑒𝑞. 61 

𝐽𝑑 = −4𝜋𝑟2𝑘𝑑
0 exp [(1 − 𝛼)

2𝛾𝑉

𝑟𝑅𝑇
]                                   𝑒𝑞. 62 

A partir da relação entre as equações 53, 61 e 62 podemos escrever e 

arranjar uma equação em termos das concentrações no formato que segue: 

𝐶𝑖 =
𝑘𝑑

0 rexp [(1 − 𝛼)
2𝛾𝑉
𝑟𝑅𝑇

] + 𝐷𝐶𝑏

𝑘𝑝
0 [−𝛼

2𝛾𝑉
𝑟𝑅𝑇

] + 𝐷
                           𝑒𝑞. 63 
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Substituindo este resultado na equação 54 e usando a equação 57, 

considerando 𝐶𝑖,𝑒𝑞
0  como a concentração no equilíbrio para o cristal (𝑟 → ∞) e S 

como o grau de supersaturação, obtido por 𝑆 = 𝐶𝑏
0/𝐶𝑖,𝑒𝑞

0 , chega-se à equação 64. 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝑉𝐷𝐶𝑖,𝑒𝑞

0

[
 
 
 𝑆 − 𝑒𝑥𝑝 [

2𝛾𝑉
𝑟𝑅𝑇

]

𝑟 +
𝐷
𝑘𝑝

0 𝑒𝑥𝑝 [𝛼
2𝛾𝑉
𝑟𝑅𝑇

]
]
 
 
 

                                        𝑒𝑞. 64 

Para facilitar a análise, a equação é simplificada e são gerados três termos 

que estão descritos a seguir a partir da normalização adimensional. Nessas 

equações 𝑟∗ é o raio do capilar e K é o número de Damkohler que possui 

importância especial, pois ele indica se predominam no processo a difusão ou 

as reações superficiais. 

𝑑𝑟∗

𝑑𝜏
=

𝑆 − 𝑒𝑥𝑝 (1/𝑟∗)   

𝑟∗𝐾𝑒𝑥𝑝(𝛼/𝑟∗)
                                            𝑒𝑞. 65 

𝑟∗ = 𝑟
𝑅𝑇

2𝛾𝑉
                                                                   𝑒𝑞. 66 

𝜏 =
𝑅2𝑇2𝐷 𝐶𝑖,𝑒𝑞

0

4𝛾2𝑉
𝑡                                                       𝑒𝑞. 67 

𝐾 =
𝑅𝑇𝐷

2𝛾𝑉𝑘𝑝
0                                                                    𝑒𝑞. 68 

Pode-se perceber que a equação 65 é uma versão modificada da equação 

54 após a consideração de ambos fatores, transporte de massa por difusão e o 

aspecto cinético das reações superficiais. O modelo de Reiss descreve o 

crescimento devido aos aspectos de difusão e de transporte de massa 

evidenciando o efeito de foco. Entretanto, um efeito oposto pode ser observado 

quando se incorpora uma análise cinética do processo por meio do efeito Gibbs-

Thomson.  

O trabalho de Talapin et al. foi responsável pela geração dos termos acima 

dispostos, bem como sua utilização para simulação teórica partir do método de 
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Monte Carlo para uma análise das reações da competição entre a difusão e as 

reações superficiais como apresentado na figura 31.  

 

Figura 31. Gráficos com diversos valores de K e S obtidos por simulação, 
adaptado de [133]. 

 

É possível perceber que o crescimento de nanopartículas dependem 

fortemente do seu raio e da concentração de monômeros, difundidos em 

solução, próximos à superfície da partícula. Observando os gráficos da (taxa de 

crescimento X raio adimensional) para valores de 𝑘 ≪ 1 e 𝑆 ≫ 1  existem 

máximos onde 𝑟∗ = 𝑟𝑚á𝑥
∗ . Para 𝑟∗ > 𝑟𝑚á𝑥

∗  a dependência da taxa de crescimento 

em relação ao potencial químico do cristal é relativamente pequena, dessa forma 

a taxa de crescimento em relação ao 𝑟∗ depende principalmente do transporte 

de massa por difusão ao invés dos efeitos cinéticos. Consequentemente, a 

inclinação do gráfico é negativa e um estreitamento da distribuição de tamanho 

ocorre nesta região (a região do “efeito de foco”). De forma inversa, na região 

onde  0 < 𝑟∗ < 𝑟𝑚á𝑥
∗  o potencial químico do cristal é altamente sensível ao 

tamanho das partículas. A medida em que 𝑟∗ diminui a partícula se torna tão 

instável que a taxa de dissolução domina a taxa de crescimento. Como resultado, 

as partículas maiores tem maior taxa de crescimento e a inclinação da curva é 

positiva (região de não foco ou “defocusing region”). 
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9.4 Teorias de Nucleação e Crescimento 

Nas seções anteriores foi apresentado um estudo termodinâmico para os 

mecanismos de nucleação e crescimento das partículas. Termodinamicamente 

existem dois processos concorrentes observáveis na nucleação e no 

crescimento. A partir do momento em que os monômeros atingem um raio crítico 

eles formam os primeiros núcleos após uma barreira energética que permite o 

crescimento. Entretanto, o crescimento é um processo bastante dinâmico e 

complexo, devendo ser levado em conta dois fenômenos distintos, o crescimento 

devido ao transporte de massas e devido à cinética das reações na superfície 

das partículas. Teoricamente, a nucleação e crescimento podem ser descritos 

termodinamicamente como detalhado anteriormente. Contudo, existem teorias 

distintas que tentam explicar diferentes morfologias de partículas, algumas 

dessas teorias serão apresentadas nesta seção. 

 

9.4.1 Ostvald Ripening – Envelhecimento de Ostvald 

O mecanismo proposto por Ostvald foi descrito pela primeira vez em 1900. 

O mecanismo consiste na mudança da solubilidade das nanopartículas e nas 

diferenças entre suas energias de superfície. Em geral, partículas menores com 

alta energia superficial também apresentam alta solubilidade e se dissolvem 

novamente na solução. Consequentemente, induzem ao crescimento das 

partículas maiores por aglomeração, levando à redução das energias de 

superfície [134]. 

Existe um processo inverso chamado de Digestive Ripening ou 

Envelhecimento Digestivo. Nesse processo as partículas grandes se dissolvem 

favorecendo o crescimento das partículas menores. Nesse caso as energias de 

superfície são controladas levando a inversão do processo de Envelhecimento 

de Ostvald [135]. 

 



________________________________Capítulo 9 – Parte 2 – Revisão bibliográfica 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

102 

9.4.2 Mecanismo de LaMer (Nucleação explosiva) 

O mecanismo proposto por LaMer foi discutido anteriormente para 

fundamentar os mecanismos clássicos de nucleação e crescimento. A nucleação 

explosiva se baseia na ideia de separação da nucleação e do crescimento, assim 

ocorrem basicamente três etapas: primeiro, o rápido aumento da concentração 

de monômeros na solução; segundo, os monômeros atingem o limiar da 

supersaturação e sofrem o processo de nucleação explosiva, nesse ponto a 

supersaturação diminui com o início do crescimento; e por último, o crescimento 

ocorre basicamente sem nucleação adicional até o fim da supersaturação [129]. 

9.4.3 Mecanismo de duas etapas de Finke-Watzky 

O mecanismo de Finke-Watzky acontece em duas etapas, nos processos 

de nucleação e crescimento em que ambos ocorrem simultaneamente. A 

primeira é uma nucleação lenta e contínua, e a segunda é o crescimento 

superficial auto catalítico que não é controlado por difusão. Esse processo foi 

descoberto por meio da redução de sais de metal de transição por hidrogênio. 

Embora este método seja diferente da nucleação clássica, a etapa da nucleação 

ainda segue um tamanho crítico descrito dentro da discussão clássica [136]. 

9.4.4 Crescimento Intrapartículas 

Esse tipo de crescimento ocorre em condições experimentais bastante 

específicas. A difusão dos monômeros ocorre ao longo da superfície de um 

nanomaterial para mudar a forma da partícula com o tempo. A especificidade 

reside no fato de que a energia dos monômeros dentro da solução é menor do 

que nas faces do cristal das nanopartículas. Isto significa que a energia de 

superfície da partícula é praticamente igual a da solução e neste caso não 

haveria difusão líquida. A única instabilidade dentro do sistema seria a energia 

superficial das diferentes faces da partícula. Dessa forma, as faces de alta 

energia se dissolvem e levariam a uma difusão aparentemente intraparticular 

[137]. 
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9.4.5 Coalescência ou Crescimento Orientado  

A coalescência e o crescimento orientado possuem mecanismos 

semelhantes. No entanto, se diferem na orientação da rede cristalina no limite 

de grão. Para a coalescência, não há preferência para o crescimento, enquanto 

que para o crescimento orientado há um alinhamento cristalográfico comum 

principalmente devido ao favorecimento em determinadas direções cristalinas. O 

modelo do crescimento orientado tem sido utilizado para explicar a obtenção de 

materiais com crescimento preferencial [128]. O crescimento orientado ocorre 

pela eliminação de fronteiras e contornos de grãos de alta energia, logo, reside 

nessa diminuição energética a força motriz para o processo, esse mecanismo 

está apresentado na figura 32. 

 

Figura 32. Esquema para crescimento orientado de partículas, adaptado de 
[128]. 

 

Vários estudos indicam que o crescimento orientado é muito significativo, 

mesmo nas fases iniciais do crescimento dos nanocristalinos, podendo levar à 

formação de nanoestruturas anisotrópicas em suspensões, tais como nanorods, 

a partir de um mecanismo de “blocos construtores” com direções preferenciais. 

Esse processo é considerado como um tipo de mecanismo de crescimento não 

clássico e vem sendo estudado teoricamente e também obtido 

experimentalmente [128].
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CAPÍTULO 10. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção serão discutidos os aspectos metodológicos desenvolvidos 

no trabalho. Primeiramente os materiais utilizados, seguidos dos parâmetros 

reacionais e posteriormente as condições para obtenção do ZnO em pó. Por fim, 

seguirá a discussão dos métodos de caracterização. 

 

10.1 Materiais utilizados 

Todos os reagentes utilizados foram obtidos comercialmente e 

armazenados em dessecador com sílica-gel sob temperatura ambiente. Os 

reagentes, com a marca e o teor de pureza, foram: Acetato de Zinco, 

Zn(C2H3O2)2.2H2O, sigma-aldrich, 98%; Acetato de Sódio, C2H3O2Na, sigma-

aldrich, 98%; 1,2-Propanodiol (propileno glicol), C3H8O2, 99,5% e água destilada. 

Uma manta aquecedora com um Controlador Universal de Processos 

N1200-USB - PID auto-adaptativo da marca novus integrado a um termopar tipo 

J acoplado para medir a temperatura no seio da solução, figura 33. 

 

Figura 33. Sistema utilizado para síntese em refluxo para as amostras por meio 
do método poliol. 
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10.2 Parâmetros da Síntese 

Conforme discutido anteriormente, a síntese pelo método poliol pode ser 

dividida em três etapas, dissolução, hidrólise e condensação, dessa forma, 

posteriormente seria possível ocorrer a nucleação e o crescimento das 

partículas. Assim, alguns parâmetros são importantes e afetam as propriedades 

do material produzido. Dentre estes parâmetros podem ser destacados, a 

concentração dos íons metálicos em solução, a quantidade de água em solução 

para a reação de hidrólise (taxa de hidrólise), a presença de contra íons (taxa de 

acetato) e o tempo de refluxo para a reação. 

 

10.2.1 Concentração dos íons metálicos em solução 

A concentração dos íons metálicos em solução é essencial para a síntese, 

pois os processos de nucleação e crescimento das partículas durante a síntese 

são afetados por este parâmetro, haja vista que está diretamente ligado às 

condições de supersaturação da solução para formação dos primeiros 

monômeros (Niederberger, 2009). 

A variação da concentração dos íons metálicos afetam, em geral, a 

distribuição dos tamanhos das partículas e também o rendimento da reação. As 

concentrações de íons metálicos variam de 0,1 até 1,5 mol/L na literatura, as 

principais alterações causadas pelas concentrações residem na forma, 

distribuição de tamanho e até no rendimento da reação. Para todas as amostras 

desse trabalho foram utilizados 0,3 mol/L de íons de Zinco para a solução [92].  

 

10.2.2 Quantidade de água em solução (razão de hidrólise - th) 

A quantidade de água, no caso a espécie promotora da hidrólise, é de 

suma importância para o andamento da reação. Dessa forma, a qualidade da 

água utilizada deve ser monitorada para garantia de reprodutibilidade. O número 

de moléculas de água no meio reacional, mesmo que pequeno, pode afetar 
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drasticamente a síntese, portanto, se forem utilizados reagentes hidratados as 

moléculas de água contidas nestes deverão ser contabilizadas. É comum referir-

se à quantidade de água no método poliol por um número que é a razão entre a 

quantidade de moléculas de água e íons metálicos no meio reacional, 

denominado razão de hidrólise 𝑡ℎ. 

𝑡ℎ =
𝑛á𝑔𝑢𝑎

𝑛𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖𝑠
                                                             𝑒𝑞. 69 

Estudos investigaram a influência da água na formação do ZnO por meio 

do método poliol. A taxa de hidrólise pode influenciar na formação de 

intermediários hidróxi-metálicos, para casos em que a taxa é elevada e a 

temperatura baixa [91]. Além disso, podem ser gerados ZnO com diferentes 

morfologias e tamanhos dependentes da relação entre a taxa de hidrólise e a 

temperatura [138]. Conforme citado anteriormente, a injeção de água junto aos 

precursores do meio reacional ou a injeção de água à quente, apenas quando 

há a ebulição do solvente, geram diferenças morfológicas das partículas obtidas 

[89].  

Neste trabalho foram utilizadas a injeção de água junto aos precursores 

em meio reacional, com taxa de hidrólise th = 9 para a maior parte das amostras 

e th=27 para um caso específico de investigação. Para a contabilidade das 

moléculas de água foram consideradas as águas de hidratação de todos os 

reagentes.  

 

10.2.3 Presença de contra íons (razão de acetato – ta) 

Além da concentração dos íons metálicos no solvente e da quantidade de 

água promotora de hidrólise, alguns contra-íons adicionados pela dissolução de 

sais de íons metálicos também podem estar presentes no meio reacional. Estes 

contra-íons, em geral ânions, competem com os ligantes aquo para a 

complexação com o íon metálico. Estes contra-íons complexam-se de forma 

estável com o centro metálico somente se sua eletronegatividade for menor que 

a da água.  A concentração do contra-íon interfere na morfologia do produto 
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obtido, por exemplo, na formação de partículas de Hidróxido de Índio com 

diferentes concentrações de íons sulfato [139] ou ainda concentrações de ânions 

hidroxilas por meio da adição de Hidróxido de Sódio influenciam bastante na 

morfologia do material obtido [99]. Os íons acetatos têm sido bastante utilizados 

como contra-íons, principalmente advindos do acetato de sódio, pois, atuam 

como bons estabilizantes para a formação de nanopartículas sob refluxo em 

poliálcoois [140]. Para o caso da concentração de contra-íons acetato também é 

conveniente utilizar uma razão entre a concentração dos íons acetato e dos íons 

metálicos, de forma similar à razão de hidrólise. 

𝑡𝑎 =
𝑛𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑛𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖𝑠
                                                             𝑒𝑞. 70 

Neste trabalho, foram utilizados razão de acetato com valores de ta = 0 e ta = 3. 

 

10.2.4 Tempo de refluxo para a reação 

Após alguns poucos minutos de refluxo pode ser observado a mudança 

de um aspecto incolor para turvo, evidenciando que a formação das partículas 

poderia estar ocorrendo. Nesse sentido, a síntese foi monitorada pela retirada 

de alíquotas e consequente caracterização. Após a observação da formação das 

partículas a partir dos 10 minutos de refluxo foram estabelecidos dos tempos de 

refluxo como, 10 min, 60 min, 180 min e 300 min. 

 

10.3 Condições para a Síntese do ZnO 

10.3.1 Quantidades de reagentes 

Para a síntese das amostras do presente trabalho foram utilizadas 

condições baseadas nos parâmetros anteriormente discutidos. Como solvente 

poliol foi utilizado o 1,2 – propanodiol ou propileno glicol. As soluções foram 

preparadas com125 mL de solvente. 
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Como a concentração do íon metálico, no caso Zn+2, selecionada foi de 

0,3 mol/L e o precursor é o Acetato de Zinco, a massa pode ser calculada para 

125 mL, utilizando, mZn(Ac)= CMV, onde C é a concetração molar (mol/L), M é a 

massa molar (g/mol) e V é o volume (L). A quantidade de Zn(Ac) encontrada será 

de 8,2316 g. 

A quantidade de água deve ser calculada por meio da taxa de hidrólise, 

sendo o valor selecionado th = 9. Dessa forma, utilizando a equação 4.1 pode-se 

encontrar o valor de 0,3375 mol de moléculas de água. Aqui é importante lembrar 

que o precursor metálico é di-hidratado, assim é possível calcular a quantidade 

de moléculas de água entrariam na solução junto ao precursor, que são 0,075 

mol de moléculas. Assim, a quantidade de água será aquela calculada pela taxa 

de hidrólise subtraída água presente no precursor, ou seja, 0,33 mol ou 5,9 g de 

água. Outra condição de hidrólise foi testada, sendo h  =27, ou seja, o triplo da 

taxa de hidrólise anterior. 

O último parâmetro, a presença de contra-íons ou taxa de acetato, pode 

ser calculado por meio da equação 4.2. Para o presente trabalho foram 

sintetizadas amostras com ta = 0 (sem adição de contra-íons) e ta = 3. Para o 

último caso, o valor do número de mol das moléculas de acetato de sódio para 

a solução foi calculado em 0,1125 mol ou 9,2284 g.  

Baseado nas discussões dos parágrafos anteriores foram formuladas 

rotas de síntese com possibilidades de estudo dos parâmetros, que seguem, (i) 

ausência de contra-íon acetato e presença de água (ta = 0 e th = 9); (ii) presença 

de contra-íon acetato e água (ta = 3 e th = 9); presença de contra-íon acetato e 

excesso de água (ta = 3 e th = 27) com o mesmo tempo de refluxo (300 min), para 

verificar a influência do acetato e da água na síntese das amostras. Por outro 

lado, foram sintetizadas amostras fixando as taxas de acetato e hidrólise (ta = 3 

e th = 9), porém, variando o tempo de refluxo de 10 até 300 minutos para estudo 

da influência do tempo de refluxo nas amostras. Esses dois blocos de síntese 

estão dispostos e destacados na tabela 10. 
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Tabela 10. Condições para a síntese das amostras. 

 

10.3.2. Procedimentos Experimentais 

A reações de condensação e hidrólise não são as únicas etapas envolvida 

no processo, visto que o objetivo deste trabalho é obter amostra em pó como 

produto final. Portanto, além da etapa de hidrólise, onde observa-se a formação 

de uma mistura coloidal branca turva, faz-se necessária uma etapa de 

transformação de fase, de lavagem do material e de secagem. 

Consequentemente, o processo de obtenção de amostra engloba quatro etapas, 

estas são mostradas na Figura 34. 

 

Figura 34. Fluxograma das condições de síntese por meio do método poliol. 
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10.4. Métodos de Caracterização 

10.4.1 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

A técnica de FTIR foi discutida na parte 1 deste trabalho e análises FTIR 

foram realizadas em um espectrofotômetro (Perkin Elmer, modelo Spectrum 

400), no laboratório do Grupo de Física de Materiais do Instituto de Física da 

UFG. A faixa de varredura utilizada variou de 400 – 4000 cm-1. Todas amostras 

foram dispersas em janela óptica de KBr (aproximadamente 1% em massa) para 

posterior fabricação de pastilhas e submissão das análises (exceto para os 

líquidos que estão descritos a seguir). 

Como objetivo principal da análise foi realizado primeiramente o estudo 

da evolução do refluxo na formação das partículas. Nesse caso, a solução de 

partida contendo os precursores da reação foi monitorada em várias 

temperaturas. Para isso foi anexado ao sistema uma seringa para a retirada de 

diversas alíquotas diretamente do seio da reação. Também foram analisadas 

amostras de todos os precursores contidos na solução para comparação com o 

resultado obtido para a análise das alíquotas da solução. Para as análises das 

alíquotas da solução a sequência a seguir foi utilizada para cada uma: 

 Alíquota de 1 mL foi extraída da solução em cada temperatura; 

 A alíquota foi centrifugada a 5000 rpm por 10 minutos; 

 O precipitado (líquido viscoso) foi gotejado em pastilha de KBr; 

 A pastilha foi seca sob vácuo por duas horas e então submetida à análise. 

 

10.4.2 Difração de Raios X 

A técnica de difração de raios x foi discutida na parte 1 deste trabalho. A 

principal diferença entre as amostras de ZnO está na estrutura hexagonal que 

possui uma relação diferente entre os índices de miller de seus planos, os 

parâmetros de rede da célula unitária e a distância interplanar dos planos 

cristalográficos, em relação à célula cúbica. Essa relação é dada pela equação 

71. 



_______________________________Capítulo 10 – Parte 2 – Materiais e métodos 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

111 

1

(𝑑ℎ𝑘𝑙)2
= 

4

3
 (

ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2

𝑎2
) + 

𝑙2

𝑐2
                                      𝑒𝑞. 71 

As análises estruturais das nanopartículas foram realizadas por Difração 

de raios X (DRX) num difratômetro Shimadzu (modelo XRD-6000: Tóquio, 

Japão) na Central Analítica do Instituto de Química da UFG. As amostras foram 

submetidas à radiação (Cu K1,5418 Å). As varreduras foram realizadas no 

modo “fixed time” com intervalo de ângulo de passo 0,02 em 2 𝜃 e tempo de 

aquisição de 2 s com intervalo  20º ≤ 2 𝜃 ≤ 80º. 

 

10.4.3 Refinamento Rietveld 

O método de refinamento Rietveld foi discutido na parte 1 deste trabalho, 

porém, a abordagem utilizada para as amostras de ZnO foi diferente. O 

refinamento Rietveld para as amostras também foi realizado por meio do 

softwere GSAS II, contudo, foram utilizadas duas funções principais do softwere 

que possibilitam o estudo de direções preferenciais para ajustar o refinamento. 

É possível refinar as amostras pelo modelo isotrópico, em que todas as direções 

crescem de forma similar, ou por meio do modelo de crescimento uniaxial, no 

qual uma direção ao longo de um empilhamento de planos poderá ser 

evidenciada. O refinamento para a melhor direção de crescimento mostrará os 

melhores resultados. 

 

10.4.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

Os tamanhos e morfologias das partículas e também a estrutura dos 

planos cristalinos foram analisadas em imagens de microscopia de alta 

resolução. Todas as amostras foram submetidas para extração da imagem por 

meio do microscópio eletrônico de transmissão (Jeol, modelo JEM-2100: Tóquio, 

Japão) no Labmic da UFG. A energia do feixe de elétrons foi de 200 kV e as 

amostras foram inicialmente dispersas em etanol, sonicadas por 10 minutos e 

posteriormente depositadas em telas de cobre para análise. 
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10.4.6 Espectroscopia de Espalhamento Raman 

O espalhamento da luz ocorre quando o feixe encontra uma região da 

amostra com propriedades óticas distintas, por exemplo o índice de refração. As 

cores avermelhadas do entardecer e o azul celeste são explicados em termos 

do espalhamento Rayleigh. O espalhamento Rayleigh é um tipo de 

espalhamento elástico, ou seja, a energia do fóton incidente é igual a do fóton 

espalhado. Outro tipo de espalhamento inelástico também é possível e foi 

descrito em 1928 por C. V. Raman. 

A descrição do espalhamento Raman possibilitou um novo tipo de 

espectroscopia, na qual a luz é inelasticamente espalhada por uma substância. 

Esse efeito é, em alguma medida, similar ao efeito Compton o qual decorre do 

resultado do espalhamento inelástico de uma onda eletromagnética por elétrons 

livres.  

Quando uma luz de frequência incide sobre uma amostra, o espectro 

da radiação espalhada pode ser detectado e possui uma linha espectral que 

consiste predominantemente na mesma frequência . Contudo, bandas laterais 

com frequências 𝜈 ±  Ω muito menos intensas podem ser observadas. A banda 

com frequência 𝜈 corresponde ao espalhamento Rayleigh, enquanto as bandas 

laterais ocorrem devido ao espalhamento Raman. O espalhamento Raman 

possui algumas propriedades particulares importantes: 

 As frequências Ω são características de uma amostra, para amostras 

sólidas elas correspondem às frequências de fônons; 

 As frequências laterais são chamadas de Stokes e anti-Stokes e estão 

sempre localizadas de forma simétrica em ambos os lados da frequência 

de Rayleigh; 

 As frequências anti-Stokes possuem intensidade mais fraca do que as 

Stokes. 

Em geral, o espectro Raman é representado pela intensidade das linhas 

Stokes versus o desvio das frequências Ω. Como são detectados os fônons da 

rede cristalina é possível obter informação que vão desde a caracterização da 
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amostra, por um padrão ou impressão digital de cada material, até o estudo da 

influência de dopagens e defeitos ao longo da rede cristalina do material, pois 

podem ser detectados processos não radiativos [55]. 

O efeito Raman pode ser explicado de forma resumida por meio de uma 

abordagem quântica. Nesse caso a energia ℎΩ corresponde à energia de 

vibração real da rede do estado fundamental para um estado excitado pelo 

fônon. Assim, um fóton incidente com energia ℎΩ0 é absorvido promovendo a 

excitação do sistema para estados virtuais mais energéticos. O espalhamento 

Stokes Raman ocorre como o resultado da absorção de um fônon do estado 

fundamental para o estado virtual. Por outro lado, o espalhamento anti-Stokes 

Raman é explicado como sendo o resultado da absorção do fóton do estado 

excitado do fônon para o estado virtual, como está representado no esquema da 

figura 35 [55]. 

 

 

Figura 35. Esquema dos níveis eletrônicos para o fenômeno do espalhamento 
Raman, adaptado de  [55]. 

 

Devido ao fator de distribuição de energia de Bolzmann, 𝑒
−ℎΩ

𝐾𝑇⁄ , o estado 

do fônon excitado será menos populoso do que o estado fundamental, 

consequentemente o espalhamento anti-Stokes deve possuir menor intensidade 
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em relação ao espalhamento Stokes. Como consequência imediata, o 

espalhamento Raman será bem menos intenso do que o espectro de 

fluorescência, haja vista que o níveis energéticos da fluorescência são reais ao 

passo que no espalhamento Raman são níveis virtuais que fazem a mediação 

do processo. Nesse sentido, os experimentos Raman são realizados em um 

modo não ressonante de modo a evitar a sobreposição do espectro de 

florescência (mais eficiente). 

O arranjo experimental é muito similar ao utilizado para medir a 

fluorescência, contudo para a excitação sempre é utilizado um laser e o sistema 

de detecção precisa ser mais sofisticado no que diz respeito a resolução 

espectral (monocromadores maiores) e ao limite de detecção (melhores 

sistemas para contagem de fótons). Espectroscopia Raman é muito útil e em 

geral pode ser utilizada de forma complementar com a técnica FTIR, por razões 

de simetria molecular (que serão discutidas nesse trabalho) modos vibracionais 

não ativos no FTIR,  podem ser ativos no Raman. 

Nesse trabalho a espectroscopia Raman foi realizada no laboratório do 

Center of Materials and Optical Diinamics da Case Western Reserve University 

em Cleveland nos Estados Unidos, num espectrômetro Bruker Sentinel com 

laser de 70mW, comprimento de onda de excitação 785 nm, 5 contagens para 

as medidas e tempo de integração de 60s num intervalo entre 300-1000 cm-1. 

 

10.4.7. Espectroscopia de refletância difusa na região UV-VIS 

Os espectros de transição eletrônica das amostras foram obtidos via 

Refletância Difusa (RD) em um Espectrômetro UV/Vis/NIR (Perkin Elmer, 

modelo Lambda 1050) equipado com um acessório praying mantis para medidas 

de refletância, no laboratório do Grupo de Física de Materiais do Instituto de 

Física da UFG. A faixa de varredura das operações variou entre 200-800 nm de 

comprimento de onda. O BaSO4 foi usado como padrão de refletância para as 

medidas. Todas as medidas foram realizadas por meio de pós secos em 

acessório praying mantis. 
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10.4.8. Espectroscopia de Florescência 

Espectroscopia de florescência é utilizada para medir a luminescência de 

um material. A luminescência pode ser considerada o inverso do processo de 

absorção como foi tratado anteriormente. Assim, quando um material absorve 

fótons de um feixe incidente e excita seus modos vibracionais, rotacionais ou 

eletrônicos, seu estado passa ser energeticamente excitado e tende a liberar tal 

energia de forma radiativa ou não radiativa, como luminescência ou perda de 

calor respectivamente. O tipo de luminescência gerado é classificado de acordo 

com o tipo de excitação utilizada no processo, tais como, luz, calor e reações 

químicas, chamadas de fotoluminescência, termoluminescência e 

quimiluminescência respectivamente.  

O equipamento típico para medida da luminescência de uma amostra é o 

espectrofluorímetro, este pode ser formado por uma lâmpada e um 

monocromador (monocromador de excitação), que seleciona a energia exata do 

feixe que incidirá na amostra, ou por um laser de excitação. A luz emitida pela 

amostra é conduzida por um conjunto de lentes e então é analisada após a 

passagem por um segundo monocromador (monocromador de emissão) e 

coletada pelo sistema de detecção [55].. 

Dois tipos de espectros podem ser registrados nas medidas em 

espectrofluorímetros, espectros de emissão e excitação. Nos espectros de 

emissão o comprimento de onda da excitação é fixado enquanto a emissão é 

medida numa varredura para vários comprimentos de onda no monocromador 

de emissão. Nos espectros de excitação o comprimento de onda da emissão é 

fixado no monocromador de emissão ao passo que o comprimento de onda de 

excitação é medido para um intervalo de varredura [55]..  

As medidas de luminescência foram realizadas num espectrômetro de 

florescência Varian Cary Eclipse com um comprimento de onda de excitação 

para todas amostras de λexc = 290 nm no laboratório do Center of Materials and 

Optical Dinamics da Case Western Reserve University em Cleveland nos 

Estados Unidos.
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CAPÍTULO 11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

11.1 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

Conforme descrito na metodologia, as amostras sólidas foram dispersas 

em 1% no KBr, ao passo que as amostras líquidas foram preparadas e gotejadas 

na pastilha de KBr para a realização das análises. 
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Figura 36. Espectros FTIR para alíquotas dos precursores e da Solução 

precursora. 

 Com objetivo de estudar a síntese e investigar a formação das partículas 

foram separadas alíquotas dos reagentes precursores e também alíquota da 

mistura reacional dos reagentes (conforme estequiometria estabelecida na 

metodologia), essa mistura foi denominada solução precursora. Os precursores 

foram analisados separadamente e em solução na mistura reacional, os 
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espectros estão dispostos na figura 36. É possível observar que devido à 

quantidade relativa de solvente estar presente em quantidade muito maior do 

que os sais precursores (0,3 mol/L) o espectro da solução precursora compõe-

se basicamente das bandas referentes ao Propileno Glicol (PPG). A única 

mudança que pode ser observada está na banda em 1650 cm-1 que deve estar 

relacionada com a mudança da assinatura do estiramento da ligação O-H com o 

solvente participando da dissolução dos íons em solução. O deslocamento da 

banda para números de onda menores indica que o solvente ao dissolver os 

precursores pode estar complexando alguns centros metálicos via terminações 

de hidroxila. 

Seguindo a metodologia detalhada anteriormente, a solução precursora 

foi aquecida no sistema de refluxo até a formação de uma solução que passa de 

incolor para turva esbranquiçada. Para analisar a formação do ZnO foram 

retiradas alíquotas, da amostra da solução precursora, da solução aquecida a 

100 °C, da solução a 150°C no início do refluxo, da solução após 10 minutos de 

refluxo e por fim da solução após 60 minutos de refluxo. A figura 37 mostra os 

espectros para todas as alíquotas retiradas da solução conforme mencionado. 

Os espectros apresentados na figura 37, mostram uma banda em 3400 

cm-1 que podem ser atribuídos ao estiramento da ligação O-H para os grupos –

OH. Algumas bandas no intervalo de 2800 cm-1 a 2950 cm-1 podem ser atribuídas 

às vibrações das ligações C-H devido aos grupos -CH2- and -CH3. As bandas 

fracas observadas no intervalo entre 1400 cm-1 – 1450 cm-1 correspondem a 

vibrações de deformação angular dos grupos CH2 e CH. A região 1150 cm-1 - 

1000 cm-1 é caracterizada pela frequência de vibração dos grupos –OH. Como 

mencionado anteriormente, essas bandas estão relacionadas principalmente a 

estrutura do propileno glicol, utilizado como solvente. É possível ainda observar 

outra banda em 1580 cm-1 que corresponde aos modos de estiramento 

assimétrico dos grupos COO- devido a presença do precursor acetato 

[141,81,89,97]. Apesar de não apresentarem informações acerca das mudanças 

de ligações químicas e do mecanismo até a formação do ZnO, sendo possível 

ver apenas oscilações das bandas características do solvente, é possível 
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observar a formação da ligação apenas 10 minutos de refluxo por meio da banda 

característica da ligação ZnO em torno de 460 cm-1. 
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Figura 37. Espectros FTIR para as alíquotas das amostras retiradas durante a 

síntese sob refluxo. 

As amostras sintetizadas com vários tempos de refluxo, bem como as 

amostras sintetizadas com o mesmo tempo, mas com diferentes quantidades de 

água e de acetato (conforme descrito na metodologia) foram lavadas e secas 

para serem submetidas ao FTIR. Os espectros das amostras estão 

apresentados na figura 38. Por meio dos espectros pode-se confirmar que a 

lavagem das amostras é eficiente na remoção dos subprodutos . 

Para o ZnO hexagonal de simetria C6v
4 , a teoria de grupos prediz oito 

modos normais de vibração a partir da primeira zona de Brillouin, que são, Γ =

2A1 + 2E1 + 2B1 + 2E2. Desse conjunto, A1 𝑒 E1 são ramos de vibração 
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acústicos, e os demais são ramos de vibração ópticos, porém os modos de 

vibração B1 são modos silenciosos. São opticamente ativos no Ramam os ramos 

ópticos A1, E1 𝑒 E2 , sendo desses, A1 𝑒 E1 também opticamente ativos no 

infravermelho [106].  
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Figura 38. Figura de todas as amostras lavadas e secas mostrando a eficiência 

da lavagem. 

Os modos ativos no infravermelho podem se dividir em vibrações 

transversais (TO) e longitudinais (LO) devido à polaridade do ZnO, contudo, na 

região medida (400 cm-1 – 4000 cm-1) não são possíveis acionar as vibrações 

(TO). O modo de vibração A1 (LO) está relacionado com a transição energética 

de vibração da ligação química Zn – O paralela ao eixo axial c da célula unitária, 

enquanto, o modo de vibração E1  (LO) está relacionado com as transições 

vibracionais das ligações Zn – O perpendiculares ao mesmo eixo axial [106]. 
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É possível observar para os espectros de todas as amostras a presença 

das bandas relatadas referentes aos modos E1 e A1.  As bandas referentes às 

transições vibracionais sofrem uma variação em relação ao processo de síntese 

sob a adição ou não de Acetato (com exceção da amostra com excesso de água 

Zn300AcW). Para demonstrar tal alteração a tabela 11 e a figura 39 trazem as 

relações das intensidades normalizadas para os números de onda 435 cm-1 e 

550 cm-1.  
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Figura 39. Espectros para as amostras evidenciando as diferenças entre os 
modos E1 e A1. 

Tabela 11. Relação entre as intensidades máximas normalizadas para as 
bandas A1 e E1. 

 Zn300 Zn10Ac Zn60Ac Zn180Ac Zn300Ac 

435 cm-1 29 59 37 45 30 

550 cm-1 55 77 50 58 45 

 0,53 0,77 0,74 0,78 0,67 
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A banda A1 intensidade relativa mais pronunciada quando comparada com 

a banda E1, principalmente, devido ao maior número de átomos que fazem 

ligação perpendicular ao eixo C na estrutura cristalina, isso pode ser observado 

por meio do inset da figura 39.  O aumento da intensidade relativa da banda E1 

comparada com a banda A1 pode estar relacionada a um aumento da formação 

de ligações ao longo do eixo c para amostras sintetizadas com adição de íons 

acetato. 

11.2 Difração de Raios X (DRX) 

As análises estruturais para as amostras foram realizadas por meio da 

difração de raios x método do pó, e estão apresentadas na figura 40. 
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Figura 40. Difratogramas para todas as amostras sintetizadas. 
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Para as análises dos padrões de difração apresentados observa-se que 

os picos de difração em todos os difratogramas estão em concordância com a 

carta de referência JCPDS #36-1451. Nesse sentido, pode-se afirmar que as 

amostras foram obtidas com fase cristalina wurtzita hexagonal típica e 

característica do ZnO. Por meio dos difratogramas podemos confirmar a 

obtenção do ZnO cristalino a partir de 10 minutos de refluxo conforme observado 

no espectro do infravermelho. 

Um fenômeno observável nos picos de difração é a abertura ou 

alargamento do pico, este alargamento está relacionado com a dispersão dos 

raios x nas superfícies e contornos dos cristalitos do material, nesse sentido, 

quanto menor forem os cristalitos mais dispersão irá ocorrer em suas superfícies 

e maior será o alargamento do pico de difração. Nesse contexto, a equação de 

Scherrer (eq. 72) é um bom indicativo do tamanho médio dos cristalitos calculado 

a partir desse alargamento do pico, utilizando o fator FWHM (Full Width at Half 

Máximum) ou largura total à meia altura.  

𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽𝑤cos (𝜃)
                                                         𝑒𝑞. 72 

Onde 𝐾 é o fator de forma e depende do formato das partículas (em geral é 

assumido como 0,89), 𝜆 é o comprimento de onda da radiação utilizada que para 

o difratômetro em questão é CuKα = 1,54 Å e 𝜃 é o ângulo de Bragg 

correspondente ao pico de difração. O termo 𝛽𝑤 é conhecido como correção de 

Warren, 𝛽𝑤 = √𝛽2 − 𝛽𝑆𝑖
2 , que utiliza uma amostra padrão (Si cristalino) de 

posições conhecidas para correções de possíveis desvios instrumentais para o 

alargamento [53]. 

A partir de uma análise minuciosa dos difratogramas pode-se perceber 

diferenças entre as intensidades dos picos com índices de Miller 002 entre as 

amostras. A amostra Zn300AcW (sintetizada com excesso de água) e a amostra 

Zn300 (sem a presença de contra íons acetato) possuem uma diferença de 

intensidade mais próxima a do padrão. Em relação às demais amostras, que são 

as amostras sintetizadas na presença de contra íons acetato, pode ser 
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observada uma maior intensidade do pico referente ao plano (002) em relação 

ao pico referente ao plano (100).  

Nesse aspecto é possível notar que o pico (002) não é somente mais 

intenso, mas também possui uma diminuição do alargamento, ou seja, pode 

evidenciar uma diminuição das superfícies de dispersão devido ao aumento dos 

cristalitos. Isso poderia ocorrer em todos os picos se todos os cristalitos 

estivessem aumentando de tamanho, porém nota-se que esse fenômeno ocorre 

apenas nos picos (002). Para que ocorra aumento apenas nos picos de plano de 

Miller (002) é provável que esteja ocorrendo durante a síntese um crescimento 

com direção cristalina preferencial, o que aumentaria a densidade dos planos na 

amostra favorecendo mais a difração em um ângulo relativo aos demais 

[109,142,143]. Para analisar esse efeito foi utilizada a equação de Scherrer para 

cálculo dos diâmetros em cada pico dos difratogramas para as amostras e 

também calculada a relação entre os picos (002) e (100) na tabela 12. 

Tabela 12. Diâmetros de Scherrer e relação entre as intensidades dos picos de 
difração (002)/(100). 

Amostras Zn10Ac Zn60Ac Zn180Ac Zn300Ac Zn300 Zn300AcW 

I100/I002 0,98 0,92 0,94 0,95 0,85 0,79 

D(100) 

nm 

21 27 24 27 37 80 

D(002) 

nm 

32 44 37 46 39 133 

D(101) 

nm 

23 30 25 30 36 44 

 

A partir da análise dos dados da tabela pode-se considerar que as relações entre 

as intensidades para todas as amostras sintetizadas por meio do método poliol 

tendem a ser maiores do que a relação da referência. Contudo, as amostras 

Zn300 e Zn300AcW são as que mais se aproximam da relação entre as 

intensidades da carta referência que é 0,75. Para o caso da amostra Zn300AcW, 

o excesso de água durante a síntese pode ter gerado uma reação com maior 

quantidade de monômeros no início do refluxo de forma que a nucleação se 

processa com em várias etapas gerando maior e mais descontrolado 
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crescimento (para partículas com essas dimensões, não é muito apropriado a 

equação de Scherrer). Para a amostra Zn300 os diâmetros médios dos picos 

apresentados estão com valores mais aproximados entre si e pode ocorrer um 

crescimento preferencial devido ao hábito de crescimento do ZnO, entretanto, 

ele é menos pronunciado que nas amostras com presença de acetato. Para as 

amostras Zn10Ac até Zn300AC pode ser visto que as relações entre as 

intensidades são maiores do que 0,9, e ainda, os diâmetros para o pico (002) é 

discrepante em relação aos demais. 

Para a realização do Refinamento Rietveld dos dados dos difratogramas 

foram utilizados os programas GSAS II e X'Pert HS Plus (PANalytical) [59]. Para 

o refinamento utilizando o GSAS II é possível calcular os difratogramas de duas 

formas, considerando um modelo isotrópico (que considera o crescimento das 

partículas congruente em todas as direções) ou uniaxial anisotrópico (que pode 

considerar o crescimento preferencial em alguma direção). Em outras palavras, 

um crescimento isotrópico não apresenta direção preferencial por meio da 

diferença de sobreposição de planos cristalinos, ao passo que no modelo 

uniaxial uma direção preferencial pode ser observada na estrutura.  

Assim, o ajuste do refinamento pode ser utilizado para confirmar a 

convergência dos difratogramas calculados e experimentais em função do 

modelo isotrópico ou axial. A partir daí sendo possível afirmar com mais precisão 

se diferença existente no pico (002) ocorre em função do crescimento 

preferencial nessa direção e não pela diferença de tamanhos e consequente 

alargamento de pico, ou ainda por problemas na preparação da amostra para a 

análise. A figura 41 mostra os gráficos dos refinamentos para todas as amostras 

considerando para o cálculo o modelo isotrópico. 

É possível observar que para as amostras refinadas considerando o 

modelo isotrópico os refinamentos apresentam diferenças consideráveis. 

Entretanto, se forem observadas as amostras (a), (b), (c) e (d), conforme 

destacado no pico (002), nota-se que ocorre uma grande diferença entre os 

dados experimentais observados e os dados calculados pelo modelo do 

refinamento. Para as medidas (e) e (f) tal diferença não pode ser observada. 
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Figura 41. Refinamento Rietveld para todas as amostras considerando o 
modelo isotrópico. 

  

Os refinamentos apresentam convergência nas amostras Zn300 e 

Zn300AcW, entretanto, para as demais amostras ocorre divergência 

principalmente considerando o pico de difração referente aos planos (002), que 

se encontram destacados nos gráficos de refinamento. Os dados foram 

submetidos a outros ciclos de refinamento utilizando o modelo uniaxial 

anisotrópico para o calculado. Além disso, é possível sugerir qual plano de 

difração seria preferencial para este modelo, no caso sugeriu-se os planos (002). 
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A figura 42 apresenta os gráficos dos refinamentos utilizando o modelo uniaxial 

anisotrópico. 
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Figura 42. Refinamento Rietveld para todas as amostras considerando o 
modelo uniaxial anisotrópico. 

  

A partir dos refinamentos considerando o modelo uniaxial anisotrópico 

pode ser observada uma boa convergência entre os valores calculados e 

medidos experimentalmente. Os difratogramas para as amostras sugerem um 

crescimento numa direção preferencial para os planos cristalinos, destacando-

se, àquelas sintetizadas com a presença dos contra íons acetato em solução. 

Além dos difratogramas foi feita a análise FTIR onde foram discutidas duas 

transições de níveis de vibrações diferentes, sugerindo que as ligações ao longo 

do eixo c poderiam estar se equilibrando em número com as perpendiculares a 

este eixo.  



______________________________Capítulo 11 – Parte 2 – Resultados e discussão 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

127 

Do refinamento foram retirados os parâmetros de qualidade para os 

refinamentos das amostras, Rp, Rwp e 𝜒2, esses valores estão relacionados com 

uma razão entre os dados calculados e os obtidos experimentalmente, conforme 

discutido anteriormente, logo, atesta a confiabilidade do refinamento e quanto 

mais próximo estiver de 1 mais coerente e convergente é o refinamento. A 

Tabela 13 apresenta os dados obtidos do refinamento.   

 

Tabela 13. Valores de dos parâmetros calculados a partir do refinamento. 

 Amostras com Refinamento 

isotrópico 

Amostras com Refinamento 

uniaxial (002) 

Parâmetros Zn300 Zn10Ac Zn60Ac Zn300Ac Zn300 Zn10Ac Zn60Ac Zn300Ac 

Rp% 9.6 18.2 14.8 15.4 5.6 6.8 5.7 6.9 

Rwp% 12.1 21.4 17.4 14.9 4.8 7.1 6.3 5.3 

𝜒2 3.95 9.88 8.65 9.45 1.61 1.82 1.74 1.69 

 

É possível afirmar a boa concordância entre os padrões calculado e 

experimental sob o modelo de refinamento uniaxial, o que pode indicar diferentes 

direções de crescimento para nossas amostras. Por exemplo, os valores dos 

parâmetros de refinamento (Rp, Rwp e GOF) mostrados na tabela 13 são 

maiores para o refinamento equiaxial do que o refinamento uniaxial.  

 

11.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Para verificar os aspectos morfológicos e estruturais, as amostras foram 

submetidas à MET. Primeiramente foram analisadas as amostras sintetizadas 

com mesmo tempo de refluxo e meios reacionais diferentes. As amostras Zn300, 

Zn300Ac e Zn300AcW mostram diferenças morfológicas fundamentais em suas 

partículas, como pode ser observado na figura 43. 
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Figura 43. Micrografias para as amostras sintetizadas com 300 minutos em 
refluxo. 

 

Nas imagens das micrografias pode-se notar que para as amostras Zn300 

as partículas se apresentam com morfologia do tipo quase-esférica ou pouco 

alongada, ao passo que as amostras Zn300Ac apresentam a morfologia 

alongada, ambas, estão numa escala de tamanho que não destoam muito entre 

si e, apesar de não apresentarem distribuição monodispersa, podem ser 

observadas distribuições estreita de tamanhos. Para as amostras Zn300AcW as 

dimensões estão próximas a alguns micrometros e a distribuição de tamanho é 

larga em relação aos outros conjuntos de amostras. Para uma melhor análise 

das morfologias das partículas está apresentada a seguir a figura 44 na qual 

ocorre uma maior magnificação da imagem. 
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Figura 44. Micrografias para as amostras sintetizadas com 300 minutos em 
refluxo com maior magnificação. 

A figura 45 traz as micrografias das amostras com meio reacionais 

semelhantes e tempos de refluxos diferentes. Para estas amostras fica evidente 

a influência do refluxo nas dimensões e na morfologia da partícula. A morfologia 

é semelhante ao hábito cristalino do ZnO que tem uma tendência para um 

crescimento preferencial na direção perpendicular ao plano basal da célula 

unitária hexagonal [109]. 

É possível observar as terminações prismáticas ao final das partículas, 

sendo que essas terminações vão tomando formas mais suaves conforme as 

amostras são sintetizadas com maior tempo de refluxo. Isso pode se dar por 

questões cinéticas de crescimento, após o processo de nucleação as partículas 

são formadas e crescem no tempo. Entretanto, não parece ocorrer um tipo de 

crescimento baseado apenas no envelhecimento de Ostwald ou na nucleação 

explosiva, pois entre as amostras Zn300 e Zn300Ac existem diferenças de 

ordenamento preferencial bastante nítidos. Utilizando os softweres spectrum 

image J foi possível construir os histogramas para o modo longitudinal das 

partículas que está apresentado na figura 46. 
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Figura 45. Micrografias das amostras com meios reacionais semelhantes e 
tempos de refluxo diferentes. 

 

Figura 46. Demonstração do deslocamento da distribuição de tamanhos para 
as amostras. 
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Nota-se por meio dos histogramas da figura 46 um deslocamento da 

distribuição de tamanhos das partículas para valores maiores conforme o tempo 

de refluxo da síntese aumenta. Para as partículas Zn300 mesmo com elevado 

tempo em refluxo não é observado um alongamento das partículas conforme 

pode ser visto nas partículas Zn300Ac. As mudanças principais que ocorrem 

para a síntese dessas partículas podem estar influenciando principalmente a 

nucleação que precede o crescimento.  

Nas figuras 47, 48, 49 e 50 serão apresentadas uma sequência de 

imagens de transmissão com menor magnificação, média e alta magnificação 

por meio de alta resolução, onde podem ser observados alguns planos típicos 

do ZnO. Além disso, foram geradas imagens de difração de raios X onde foi 

possível caracterizar a estrutura ZnO para algumas amostras. Todas as medidas 

das distâncias interplanares dos planos cristalinos das amostras, bem como a 

caracterização dos pontos nas imagens de difração de raios X foram obtidas por 

meio do softwere Gatan Microscopy. 

 

Figura 47. Micrografia eletrônica de Transmissão para amostra Zn10Ac: em 
escala de 500 nm,  em escala de 200 nm, alta resolução e imagem de difração. 
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Figura 48. Micrografia eletrônica de Transmissão para amostra Zn60Ac: em 
escala de 500 nm, em escala de 200 nm, alta resolução e imagem de difração. 

 

Figura 49. Micrografia eletrônica de Transmissão para amostra Zn300: em escala 
de 500 nm, em escala de 200 nm, alta resolução e imagem de difração. 
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Figura 50. Micrografia eletrônica de Transmissão para amostra Zn300AcW: em 
escala de 500 nm, em escala de 200 nm, alta resolução e imagem de difração. 

 

Foi possível observar a distância correspondente ao plano com índices de 

Miller (101) que correspondem ao pico de difração mais intenso dos 

difratogramas. Apenas para as amostras Zn10Ac e Zn60Ac foi possível obter 

difração suficiente para caracterização dos padrões nas imagens de difração. As 

imagens evidenciam as diferenças morfológicas e a boa cristalinidade das 

amostras.  

A partir dos estudos de difração de raio x e de miscroscopia eletrônica 

foram selecionadas as amostras que apresentaram melhor controle de forma e 

tamanho para estudo das propriedades ópticas. As amostras Zn300, Zn10Ac, 

Zn60Ac e Zn300Ac serão apresentadas com as caracterizações ópticas nas 

próximas seções. 
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11.4 Espectroscopia de espalhamento Raman 

Medidas de espectroscopia de espalhamento Raman foram realizadas 

sob temperatura ambiente para as amostras Zn300, Zn10Ac, Zn60Ac e 

Zn300Ac. Os espectros podem ser observados na figura 51.  
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Figura 51. Espectros de espalhamento Raman para as amostras Z300, Z10Ac, 

Z60Ac e Z300Ac. 

 

Baseado nas discussões anteriores sobre propriedades ópticas e simetria, 

foi discutido que os modos ativos no Raman para o ZnO são A1, E1 and 2E2. Para 

tais modos, são polares A1 e E1, enquanto 2E2 (E2
baixo and E2

alto) são modos não 

polares. Os modos de vibração A1 e E1 podem se subdividir em componentes TO 

(A1 TO  e E1 TO) e LO (A1 LO e E1 LO), e modo não polar E2 e E2, baixo e alto, 
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que estão associados com as vibrações da subrede dos átomos de Zn e O, 

respectivamente [144].  

O pico característico para o ZnO está presente em todos os espectros em 

torno de 437 cm-1 e está relacionado com o modo dos fônons não polares do 

cristal wurtizita do ZnO, correspondendo aos átomos de oxigênio. As 

intensidades desses picos são frequentemente atribuídas à cristalização da 

estrutura [145]. Nesse sentido, é fácil notar que as amostras com adição de 

acetato tendem a mostrar menor intensidade em comparação com a amostra 

regular, assim pode-se afirmar que as amostras estão sofrendo influência pela 

presença do excesso de acetato durante a cristalização. Além da presença do 

acetato o tempo de hidrólise também pode estar causando influência no 

processo de cristalização. 

As medidas de espalhamento Raman são realizadas num arranjo 

experimental com geometria de retro espalhamento utilizando uma luz não 

polarizada, dessa forma permitindo apenas incidência perpendicular de luz para 

os modos E2, A1 (TO), and E1 (TO), no mesmo sentido do eixo c das amostras, 

num outro sentido a incidência de luz paralela se daria para os modos E2 and A1 

(LO). As amostras de ZnO foram submetidas às medidas na forma de pó, que 

se configura numa orientação cristalina aleatória dos grãos. Por esse motivo, as 

medidas de espalhamento Raman não podem fornecer informações que 

contribuam para a determinação da orientação do crescimento para essas 

amostras em pó [146]. 

O modo em 330 cm-1 são atribuídos às diferenças das energias dos modos 

E2
alto − E2

baixo, enquanto os picos em 668 cm-1 e 765 cm-1 estão relacionados o 

espalhamento múltiplo de fônons. O pico em 378  cm-1 é correspondente ao 

modo A1 (TO), e o largo pico localizado em 565 cm-1 está ligado ao modo A1 (LO). 

O modo em 765 cm-1 por sua vez tem seu alargamento e deslocamento 

(claramente observado no gráfico) influenciado pela presença de defeitos do tipo 

oxigênios intersticiais e/ou zinco intersticiais ao longo da estrutura do material 

[144,146]. 
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11.5 UV-VIS por Refletância Difusa (UV-VIS-RD) 

A figura 52 apresenta medidas de refletância difusa versus o comprimento 

de onda da luz monocromática incidente.  
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Figura 52. Refletância difusa versus o comprimento de onda da luz incidente nas 

amostras. 

As curvas de refletância mostram a transição clássica da banda de 

valência para a banda de condução do ZnO em comprimentos de onda próximos 

a 375 nm. Nas curvas há uma diminuição da reflectância das partículas com 

menor tempo de refluxo para as partículas com maior tempo de refluxo. Esse 

fenômeno pode ter relação com a dispersão óptica nos contornos das partículas, 

ou seja, partículas menores com maior contorno superficial dispersariam mais a 

luz e reduziriam parte da refletância [55]. 
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Figura 53. Curvas obtidas por meio do modelo Kubelka-Munk para todas as 
amostras evidenciando o band gap direto para cada amostra. 

Os gráficos da figura 53 apresentam os valores dos band gaps para as 

amostras Zn300, Zn10Ac, Zn60Ac e Zn300Ac. Os band gap calculados a partir 

do modelo de Kubelka-Munk mostram que os valores decrescem de 3,31 eV 

para 3,26 eV para as amostras com maiores tempos de refluxo, ou seja, os 

valores de band gap diminuem com o aumento dos diâmetros médios das 

partículas. Esse fenômeno pode ser explicado pelo modelo de Brus discutido 

anteriormente para as ferritas na parte 1 do trabalho. 
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11.6 Espectroscopia de Florescência  

As medidas de espectroscopia de fluorescência foram realizadas com 

uma excitação de 290 nm e estão apresentadas na figura 54.  
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Figura 54. Espectros de fluorescência realizadas com uma excitação de 290 nm 

para as amostras. 

 

Para o ZnO é bem conhecida a existência de uma banda em torno de 390 

nm na região do ultravioleta que é frequentemente considerada a emissão 

característica para esse óxido. Tal emissão pode ser atribuída à transição 

eletrônica entre as bandas de valência e condução, e também à recombinação 

dos éxcitons que são os pares formados por elétrons e buracos que podem 

existir e interagir na estrutura do ZnO, pode ser observado um leve deslocamento 



______________________________Capítulo 11 – Parte 2 – Resultados e discussão 

Thiago Alves - Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas e ópticas de óxidos nanoparticulados  

139 

do pico em 390 nm para o vermelho devido aos defeitos estruturais [141,147]. 

Bandas de emissões na região do visível têm sido reportadas na literatura para 

o ZnO, tais como nas regiões do verde, amarelo-laranja, azul e vermelho. Todas 

essas emissões estão relacionadas com defeitos intrínsecos e extrínsecos 

presentes na estrutura do ZnO. 

Diversas contribuições têm sido feitas para explicar a origem dessas 

emissões. Por exemplo, a emissão no verde pode estar associada com uma 

transição entre vacâncias de oxigênio e buracos foto excitados [148]. A emissão 

amarelo-laranja tem sido atribuída aos deslocamentos de oxigênios intersticiais, 

e também devido à presença de impurezas [141,149]. A emissão no azul por sua 

vez foi reportada relacionada à presença de defeitos de zinco intersticiais ao 

longo da estrutura [150]. Por fim a emissão na região do vermelho foi explicada 

por meio da presença de oxigênios intersticiais e vacâncias de oxigênio [151]. 

Para os espectros das amostras é possível observar a emissão fina na 

banda característica na região do ultravioleta em 390 nm. Pequenas emissões 

em torno de 460 nm e 490 nm também podem ser observadas. Uma larga banda 

de emissão centrada em 700 nm. 

As amostras sintetizadas com diferentes tempos de reação de hidrólise 

mostraram diferentes intensidades para o pico em 390 nm e também um 

deslocamento para a região do vermelho, isso evidencia que dois fatores podem 

influenciar neste fenômeno, diferentes tamanhos das partículas e presença de 

defeitos. As partículas menores e com maior propensão à formação de defeitos 

tem maiores intensidades relativas e deslocamento da máxima absorção [99]. 

Análises de FTIR apresentadas na seção anterior, bem como medidas de 

Energia Dispersiva de Raios x (EDS) demonstram que as amostras estão livres 

de impurezas. Assim, as emissões contidas no espectro de florescência devem 

estar associadas somente aos defeitos intrínsecos e não extrínsecos. Devido ao 

tamanho relativamente pequeno, as partículas possuem uma alta relação 

área/volume em relação ao bulk, esse fator pode produzir alguns defeitos como 

vacâncias de oxigênio e oxigênios intersticiais. Nesse sentido, as emissões no 

azul podem ser causadas por uma quantidade pequena de defeitos de vacâncias 
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de oxigênio que podem produzir níveis eletrônicos que atuam como armadilhas 

entre a banda de valência e a banda de condução [152]. A emissão no vermelho 

está relacionada aos oxigênios intersticiais ao longo da estrutura do ZnO, como 

as medidas de Raman foram capazes de mostrar. 
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CAPÍTULO 12. CONCLUSÕES  

Foi estudada a síntese de pós de ZnO produzidos por meio do método 

poliol com diferentes condições: principalmente a síntese regular e outra com a 

presença de contra-íons de acetato em excesso (ACI). Foi mostrado ser possível 

modificar a forma e o tamanho das partículas por meio dessas condições. O DRX 

foi usado para caracterizar a estrutura e o refinamento de Rietveld das amostras 

sugere um crescimento preferencial na direção do eixo c ao longo de planos 

(002) da face polar, principalmente para amostras de ACI sob influência dos 

contra-íons. Por FTIR, foi observada a formação rápida dos primeiros núcleos 

durante o refluxo em torno de 10 minutos, e mostrou que as amostras estavam 

livres de impurezas e subprodutos. Além disso, foi possível diferenciar os modos 

de vibração específicos de A1 e E1 para o ZnO, de acordo com os modos 

esperados. Os espectros Raman em temperatura ambiente mostraram modos 

típicos de ZnO em torno de 437 cm-1 e a importante banda alargada e deslocada 

em torno de 765 cm-1 atribuída a oxigênios intersticiais. A microscopia confirmou 

a modificação da forma para o mesmo tempo de reação de hidrólise e para a 

síntese regular e de ACI. O controle do tamanho de partículas para o mesmo 

método de síntese e diferentes tempos de reação de hidrólise (TRH) resultaram 

em diâmetros médios de 79, 117 e 139 nm para Z10ACI, Z60ACI e Z300ACI, 

respectivamente. Espectros de UV-Vis de reflectância difusa foram usados para 

determinar Eg, que sofreram variações principalmente para as partículas ACI, de 

3,26 a 3,31 eV, para Z300ACI e Z10ACI, respectivamente. Finalmente, o 

espectro de florescência mostrou a banda típica em torno de 390 nm, levemente 

deslocada por defeitos, atribuída à recombinação de éxcitons, ainda pequena 

emissão azul relacionada a defeitos como zinco intersticiais e emissão no 

vermelho correspondente a defeitos intersticiais de oxigênio.  
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CAPÍTULO 13. CONCLUSÕES GERAIS 

A partir da presente tese foi possível sintetizar amostras de ferritas de 

cobalto dopadas com ítrio CoFe2-xYxO4 (0,00 ≤ 𝑥 ≤ 0,04) com a ausência de 

fases espúrias. A distribuição de cátions mostraram que os íons  Y3+ ocupam os 

sítios B octaédricos e alguns dos íons Co2+ são forçados a migrar para os sítios 

A tetraédricos, enquanto os íons Fe3+ são distribuídos em ambos os sítios. Os 

valores do band gap óptico (Eg) aumentam com o aumento da dopagem com 

Y3+, sendo 2,30 e 2,58 eV para x = 0,00 e x = 0,04, respectivamente. A presença 

de ítrio na estrutura de ferrita de cobalto afeta suas propriedades magnéticas em 

temperatura ambiente e em alta temperatura. Por meio dos resultados 

encontrados no trabalho para a ferrita de cobalto dopada com Y demonstramos 

que o composto adequado para várias aplicações tecnológicas à temperatura 

ambiente e altas temperaturas, como sensores magnéticos, sensores químicos. 

O óxido de zinco foi sintetizado por meio do método poliol com a variação 

de alguns parâmetros da síntese, tais como a concentração de contra íons 

acetato, quantidade de água, tempo de refluxo ou tempo de reação de hidrólise. 

O estudo teve como foco a análise da influência desses parâmetros no 

mecanismo de nucleação e crescimento das partículas sintetizadas, um 

crescimento orientado pelos íons acetato em excesso puderam ser observados 

e o controle do tamanho das partículas por meio do tempo de refluxo também. 

Assim, foi mostrado o efeito do tempo da reação de hidrólise (TRH) para 

contribuir para o controle do tamanho das partículas e a influência da adição de 

contra-íons (ACI) na orientação de crescimento preferencial do cristal. Este 

estudo oferece uma melhor compreensão da síntese de ZnO que pode ser 

aplicada para semicondutores, dispositivos fotovoltaicos, catálise, diodos 

emissores de luz ultravioleta, entre outras aplicações. 
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