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RESUMO
Neste trabalho, nanopartículas metálicas (NPM) aciculares e monodispersas de FeCo, FeTR
(TR = Nd, Eu, Sm e Tb) e FeCoTR (TR = La-Tb), com ~60 nm de comprimento, razão axial de ~6 e
estáveis frente à oxidação e sinterização foram obtidas pela redução em atmosfera de hidrogênio de
NP de goetita contendo Co ou Co/TR e recobertas com alumina. O precursor na forma de NP de
goetita monodispersas (60±5 nm de comprimento e razão axial de ~6) foi obtido por uma nova rota
sintética baseado na hidrólise alcalina de íons Fe(III) em solução na presença de íons carbonato em
três estágios: (i) formação de ferrihidrita, (ii) dissolução da ferrihidrita e nucleação de goetita, e (iii)
crescimento dos núcleos de goetita. Duas temperaturas distintas foram utilizadas para a nucleação e o
crescimento das partículas de goetita e o mecanismo de formação das NP monodispersas de goetita
pode ser proposto. NP aciculares e monodispersas de hematita (210±20 nm de comprimento e razão
axial de ~5) também foram sintetizadas por reações de hidrólise ácida forçada, e o mecanismo de
transformação de D-Fe2O3 a D-Fe foi avaliado. NP de hematita foram recobertas com agentes antisinterizantes (sílica ou alumina), reduzidas a metal em atmosfera de hidrogênio (450 °C/12 h) e
passivadas utilizando uma nova metodologia de passivação: uma mistura de vapores de etanol e gás
nitrogênio passada pela amostra durante 15-20 min (processo comercial: nitrogênio:oxigênio (1:1)
durante 4-6 h). NP recobertas com sílica apresentaram pequenas partículas esféricas metálicas
encapsuladas em um molde acicular de sílica, conduzindo a perda da forma elipsoidal da fase metálica.
NP recobertas com alumina resultaram em partículas aciculares metálicas recobertas com uma fina
camada do agente anti-sinterizante (alumina) e estabilizadas pela formação de maghemita na forma de
uma fina camada sobre a superfície da partícula. A influência da temperatura, fluxo de hidrogênio e
tempo de redução nas propriedades magnéticas, tamanho de cristalito, estrutura cristalográfica e
formação de fases também foi investigada. Foi encontrada uma transformação topotática de D-Fe2O3 a
D-Fe e as interações entre as propriedades magnéticas e o tamanho de cristalito e a estrutura
cristalográfica foram explicadas. Co e elementos de TR foram adicionados à superfície das NP de
goetita e estas recobertas com alumina, a fim de melhorar as propriedades magnéticas. Tal adição foi
obtida através do processo de heterocoagulação em uma nova rota que promove a incorporação
sucessiva de Co e Al em uma única etapa, com posterior incorporação das TR pelo controle de pH e
do ponto isoelétrico promovendo a manutenção da forma e da estrutura cristalina das NP precursoras.
As NP recobertas resultantes foram desidroxiladas (400 °C / 3 h), reduzidas a metal, e passivadas. Em
geral, a presença de Co aumenta a coercividade e a estabilidade contra a oxidação; Al promove a
formação da camada de agente anti-sinterizante; e as TR alteram as propriedades magnéticas das NPM
finais. As NP foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão, difrações de raios X e
eletrônica, espectroscopias Mössbauer, infravermelho e de energia dispersiva de raios X,
espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado, magnetometria de amostra vibrante,
medidas de área de superfície específica e eletroforéticas e cálculos teóricos. Os valores obtidos para
os principais parâmetros magnéticos: elevada saturação ~157 emu/g, coercividade ~2900 Oe,
squareness (S) ~0,70 e baixo switching field distribution (SFD) ~0,37, comparados àqueles
observados para as partículas disponíveis comercialmente: saturação ~140 emu/g, coercividade ~2200
Oe, S ~0,50 e SFD ~0,60 indicaram uma melhora expressiva nas propriedades magnéticas das NPM
obtidas, além de uma diminuição significante no tamanho das partículas. Assim, pode ser concluído
que os valores dos parâmetros magnéticos observados associados às propriedades estruturais sugerem
um enorme potencial para utilização em sistemas de gravação magnética de alta densidade.
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ABSTRACT
Acicular monodispersed, metallic nanoparticles (MNP) of FeCo, FeRE (RE = Nd, Eu, Sm and
Tb) and FeCoRE (RE = La-Tb), ~60 nm in the length and axial ratio ~6, stabilized against oxidation
and sintering, obtained by reduction of alumina-coated goethite NP containing either Co or Co/RE
under hydrogen flow were reported. Monodispersed goethite NP precursor (60±5 nm in length, axial
ratio ~6) was obtained by a new synthetic route based on the hydrolysis of alkaline Fe(III) solutions in
the presence of carbonate ions by a three step-procedure: (i) ferrihydrite formation, (ii) ferrihydrite
dissolution and goethite nucleation, and (iii) goethite nuclei growth. Two different temperatures to
promote goethite nucleation and growth were used and the formation mechanism of monodispersed
goethite NP was proposed. Monodispersed and acicular hematite NP (210±20 nm in length, axial ratio
~5) were also synthesized by forced acid hydrolysis reaction, and the transformation mechanism from
D-Fe2O3 to D-Fe was evaluated. Hematite was covered with anti-sintering agents (silica or alumina),
reduced to metal in hydrogen atmosphere (450 °C/12 h) and passivated using a new methodology:
ethanol vapors and nitrogen gas mixture for 15-20 min (commercial procedure: nitrogen:oxygen (1:1)
gas mixture for 4-6 h). Silica-coated NP showed small metallic spherical particles encapsulated in an
acicular silica template, leading to ellipsoidal-shape metallic phase loss. Alumina-coated particle
showed an acicular metallic particle with thin layer anti-sintering alumina agent stabilized by
maghemite thin layer on particle surface. The influence of the temperature, hydrogen flows and
reduction time on the magnetic properties, crystallite size, crystallographic structure and phases were
also investigated. A topotatic transformation from D-Fe2O3 to D-Fe was found and the interactions
between magnetic properties and crystallite size and crystallographic structure were explained. Co and
RE elements were added on the alumina-coated goethite NP surfaces in order to improve the magnetic
properties. The addition was obtained by heterocoagulation process in a new route promoting the
successive incorporation of Co and Al in only one stage with RE incorporation afterwards through pH
and isoelectric point control, promoting oxide particles shape and the crystalline structure
maintenance. Resulting coated-particles were dehydroxilated (400 °C / 3 h), reduced to metal, and
passivated. In general, the presence of Co increases the coercivity and stability against oxidation; Al
promotes an anti-sintering agent layer formation; and the RE changes the magnetic properties of the
final MNP. Transmission electron microscopy, electron and X-ray diffractometries, X-ray dispersivity
energy, infrared and Mössbauer spectroscopies, induced-coupled plasma spectrometry, vibrating
sample magnetometry, specific surface area and electrophoretic measurements, and theoretical
calculations were used in the particle characterization. The main magnetic parameters: high saturation
~157 emu/g, coercivity ~2900 Oe, squareness (S) ~0.70 and low switching field distribution (SFD)
~0.37 obtained values compared with the commercially available: saturation ~140 emu/g, coercivity
~2200 Oe, S ~0.50, and SFD ~0.60, indicated an expressive improvement in the magnetic properties
of the obtained MNP, besides a significant decrease in particle size. Thus, it can be concluded that the
magnetic parameters observed values associated to the structural properties suggest an enormous
potential in these materials for high-density magnetic recording uses.
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PREFÁCIO

PREFÁCIO
Com o intuito de facilitar a leitura e compreensão, este trabalho foi dividido em quatro
capítulos, a saber:

Capítulo I. Introdução e Objetivos, fazendo uma breve descrição das principais
propriedades magnéticas necessárias para que um material possa ser aplicado em
tecnologia avançada de gravação magnética, um resumo histórico da evolução dos
materiais utilizados em mídia de gravação e, finalmente, os objetivos centrais deste trabalho;

Capítulo II. Parte Experimental, onde são relatadas as metodologias de síntese utilizadas
e os procedimentos adotados para a caracterização das amostras obtidas. Um encarte
contendo os fluxogramas e tabelas das condições experimentais apresentados nesta seção
encontra-se inserido à tese a fim de facilitar a leitura;

Capítulo III. Resultados e Discussão, o qual encontra-se subdividido em seções
correspondentes a cada etapa realizada, mostrando os resultados obtidos e discutidos de
forma a apresentar a evolução dos trabalhos no andamento da tese;

Capítulo IV. Conclusões e Perspectivas, sumarizando as principais conclusões obtidas
com o trabalho e as perspectivas decorrentes dessas conclusões.

Ainda, ao final de cada capítulo estão inseridas as respectivas referências
bibliográficas de forma a facilitar a busca das mesmas durante a leitura.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

I.1. INTRODUÇÃO
Gravação magnética esteve presente, de alguma forma, praticamente durante todo o
século XX, embora tenha alcançado significativo crescimento durante as duas últimas
décadas. Atualmente, o campo da gravação magnética abrange uma diversidade de
aplicações em áudio e vídeo, além do armazenamento de informação digital em discos
rígidos e mídia flexível, dado o alcance de materiais e técnicas inovadoras, frequentemente
chamadas de tecnologia de informação magnética (MINT)1. A informação magnética
armazenada em qualquer forma apresenta vantagens, particularmente, em termos de
correção

(sistema

escrever/apagar/reescrever)

aliadas

à

estabilidade

dos

dados

armazenados, gerando assim, boas perspectivas na continuidade de sua utilização futura1-3.
Contudo, a tecnologia de informação magnética encontra-se em franco progresso e, podese dizer, distante de ser uma tecnologia firmada e completamente estabelecida. Esse fato
pode ser evidenciado, atualmente, devido ao desafio em aumentar a densidade de
armazenagem e a velocidade de acesso às informações armazenadas1-4.
O sucesso da gravação magnética, apesar da disponibilidade de outros meios de
armazenar imagens, sons e dados numéricos, deve-se basicamente a certas vantagens,
dentre as quais, pode-se citar: gravação simples e de baixo custo baseada em leitores
(cabeças de leitura e gravação) com a mesma cabeça executando ambas as funções, ou
seja, gravar e ler as informações armazenadas, superfície com alta densidade de
armazenagem de informações, processo de escrita bastante rápido e, em teoria,
infinitamente reversível, além da possibilidade de desenvolvimento tanto da densidade de
gravação quanto da velocidade de acesso às informações gravadas2,3,5,6. A Figura 1 mostra
uma cabeça de leitura/gravação conjugada utilizada em mídia magnética avançada,
possuindo um elemento magnetoresistivo na cabeça de leitura.
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Figura 1. MEV da seção transversal de uma cabeça de leitura/gravação conjugada utilizada em sistemas de
mídia magnética avançada. No detalhe, a ampliação da ponta do dispositivo ilustra as duas aberturas
(gap) utilizadas para gravação e leitura; nesta última, o círculo branco destaca o elemento
7
magnetoresistivo (MR). (Adaptado de Wang )

A informação registrada em mídia magnética é armazenada tal como um padrão de
magnetização ao longo de caminhos denominados trilhas, as quais são rastreadas pelas
cabeças de gravação ou de leitura3. Esta informação é expressa como uma corrente elétrica
variando com o tempo (tempo-variada). O processo pode ser resumido como segue: a
cabeça de gravação consiste de uma bobina pequena através da qual passa uma corrente
elétrica originando uma mudança na estrutura magnética do meio de gravação que
encontra-se recoberto com o material magnético. O campo gerado pela cabeça magnetiza a
camada de material magnético de acordo com a intensidade de corrente elétrica da bobina,
de forma que o sinal elétrico tempo-variado gera uma variação espacial do padrão da
estrutura magnética do material, ao longo de uma trilha na superfície do meio de gravação.
Desta forma, reversões da corrente elétrica produzem transições magnéticas entre regiões
de magnetização opostas.
O processo de leitura do sinal gravado envolve o movimento da superfície do meio
de gravação passando pela cabeça. Quando isto acontece, é gerado um campo magnético
devido à magnetização criada com as mudanças na estrutura magnética durante o processo
de gravação, o que causa um fluxo magnético através da bobina. O movimento entre a
cabeça e o meio cria uma tensão elétrica induzida na bobina de acordo com as mudanças
na magnetização do meio, a qual é convertida em um sinal tempo-variado1-4. O processo de
gravação e leitura pode ser visualizado de forma esquemática na Figura 2.
Para que os processos de gravação e leitura, brevemente descritos acima, sejam
possíveis, é necessário que o material magnético utilizado apresente algumas propriedades
magnéticas adequadas: perfil da camada de magnetização, campo coercitivo, magnetização
de saturação e de remanência, estabilidade térmica e mecânica, descritos a seguir.

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

3

Figura 2. Representação esquemática do processo de gravação (acima) e leitura (abaixo) em uma fita
magnética. (Adaptado de Comstock8)

I.1.1. PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E EXIGÊNCIAS PARA GRAVAÇÃO MAGNÉTICA
A característica física básica de um material magnético utilizado para armazenagem
de informação é o comportamento denominado de “não-equilíbrio”. Este comportamento
pode ser considerado como a existência de uma memória, essencial a qualquer técnica de
armazenamento de informação. No caso de um material magnético, o comportamento de
“não-equilíbrio” é representado pela curva de histerese obtida medindo-se a magnetização
(M) do material quando um campo (H) é aplicado de forma cíclica, como indicado na Figura
3.
Dentre as propriedades mais importantes, a primeira requerida é que o material
magnético possua alta remanência (MR), o que significa que o material apresenta elevada
magnetização de saturação (MS)3. A magnetização de saturação determina a intensidade do
campo magnético sentido pela cabeça de leitura. Essa intensidade retida no material,
também conhecida por remanência, depende da magnetização intrínseca e também das
direções de magnetização preferencial do material. À medida que a informação é
armazenada, uma ou mais reversões de magnetização correspondem às partes dos
registros, denominados “bit”. Desta forma, se os “bits” são armazenados ao longo das
trilhas, o material deve possuir elevada densidade e capacidade de revelar reversões
magnéticas bem definidas, o que significa redução de custos de armazenamento e de tempo
para encontrar o registro desejado2-4,9,10. Outra propriedade importante está relacionada à
força de campo necessária para reversão magnética do material na superfície do meio de
gravação, caracterizada pela coercividade (HC), correspondente ao valor médio dos campos
magnéticos onde ocorre reversão2-4.
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Figura 3. Curva de histerese indicando os principais parâmetros magnéticos para gravação magnética:
coercividade (HC), coercividade remanente (HR), magnetização de saturação (MS), magnetização
3
remanente (MR), squareness (S) e switching field distribution (SFD). (Adaptada de Bate )

A coercividade não deve ser grande o suficiente para impedir o processo de
gravação ou mesmo a possibilidade de reescrever e corrigir dados através das cabeças de
gravação disponíveis. Por outro lado, deve ser elevada o suficiente para que o material
resista às mudanças não desejadas ou degradação do sinal durante o tempo de
armazenamento exigido. Tais mudanças são causadas principalmente pelo campo interno
do próprio material, conhecido como auto-desmagnetização (self-demagnetization). Este
campo é proporcional à intensidade de magnetização do material e, portanto, a coercividade
deverá ser maior quanto maior for a magnetização do material. O campo de
desmagnetização interno é importante principalmente em meios com alta densidade de
transições magnéticas, uma vez que no padrão registrado, pólos magnéticos opostos
encontram-se muito próximos uns aos outros11. Desta forma, pode-se notar que a
coercividade tende a aumentar com a necessidade do aumento da densidade de gravação.
A coercividade (média de campos de troca) de um material magnético não
caracteriza completamente suas propriedades para propósitos de gravação. A largura da
distribuição de campos, centrados na coercividade, é outra característica importante desses
materiais. Nenhum material magnético apresenta bem definido o campo no qual a reversão
de magnetização ocorre, sendo que isso resultaria em uma curva de histerese quadrada
(S=1)1, o que não é observado na prática. Conforme indicado na Figura 3, o parâmetro S
(“squareness”), também chamado de razão de remanência magnética, relaciona as
magnetizações de remanência e de saturação e está relacionado com o perfil da curva de
histerese. Para compreender o fenômeno envolvido na distribuição dos campos é útil
considerar um meio de gravação constituído por volumes de ativação característicos, cada

5

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

um dos quais possuindo seu próprio “campo de troca” no qual reverte o estado de
magnetização. Este efeito é expresso por uma série de parâmetros, sendo o mais comum
chamado simplesmente de distribuição de campos trocadores (Switching Field Distribution)
ou SFD, o qual representa a distribuição de coercividade intrínseca de cada volume de
ativação. Esta distribuição de campos tende a reduzir o valor do parâmetro S na curva de
histerese. A medida da largura da SFD é obtida através da construção de WillianComstock8,11,12. O parâmetro que caracteriza a largura da distribuição dos campos
trocadores (1-S*) é obtido da inclinação da reta através da curva de histerese onde H=HC,
conforme indicado na Figura 3 e expresso pela equação 01.

§ dM ·
¨
¸
© dH ¹ H

HC

MR
HC 1  S *

( 01 )

Este parâmetro tem sido recomendado como o melhor parâmetro prático para a
caracterização de materiais utilizados em mídia de gravação13. Existem ainda, outras formas
de medidas da SFD baseadas nas curvas de remanência1,11. Uma SFD estreita significa
facilidade no processo de escrita, alta definição das transições e, consequentemente,
contribui para a gravação de informações em meios com alta densidade. No caso de uma
distribuição larga, as transições tornam-se difusas e, também, podem ocorrer problemas nos
processos de apagar e reescrever informações novas sobre outras antigas.
As propriedades magnéticas de um meio de gravação devem satisfazer não somente
as exigências mencionadas acima, mas também devem permanecer estáveis sob as
condições de uso e armazenagem. Diante disso, outros fatores, tais como: temperatura,
umidade relativa e poluentes atmosféricos são ameaças significativas ao desempenho de
materiais magnéticos utilizados na armazenagem de informações. Embora mudanças
irreversíveis das propriedades resultantes de, por exemplo, exposições a temperaturas
elevadas sejam obviamente inaceitáveis, mudanças reversíveis também podem ser
problemáticas. Dentre os três fatores citados acima, a dependência da coercividade com a
temperatura é especialmente importante, sendo que a intensidade desta dependência varia
grandemente entre os materiais de gravação mais importantes. Uma forte dependência
pode por em risco a estabilidade do sinal e também criar problemas com respeito ao ajuste
dos campos das cabeças de gravação (processo escrever/apagar), os quais devem ser
aproximadamente proporcionais a coercividade. Equipamentos digitais tais como unidades
de disco (disk drives) podem apresentar problemas relacionados com a temperatura por
causa do calor interno gerado pelos componentes, sendo que a temperatura interna pode
variar de acordo com o tempo que o equipamento permanecer ligado. A capacidade de
regravar informações pode ser intensamente afetada em situações onde os dados originais
foram gravados à temperatura onde a coercividade era relativamente baixa (de forma que o
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padrão foi registrado profundamente na camada do material magnético) e regravado em
temperaturas onde a coercividade é relativamente alta14. Além de fatores ambientais como
temperatura, a tensão mecânica é também uma ameaça à estabilidade de um meio de
gravação. Contato entre a cabeça e o meio, ou até mesmo a presença de poeira, pode
causar uma variedade de tensões na camada magnética. Assim, a sensibilidade devido aos
efeitos de magnetoestricção resulta em degradação do sinal após repetidas operações de
leitura15.
As características discutidas acima, referem-se ao bulk do meio de gravação e, tão
importante quanto estas, são as características relacionadas à microestrutura do material.
Mídia de gravação deve conter pequenas unidades magnéticas discretas que são pelo
menos parcialmente independentes umas das outras. Desta forma, as transições entre
diferentes direções de magnetização no padrão registrado são estáveis e não possuem
grande liberdade de movimento. A fim de que a relação sinal-ruído seja adequada, cada
segmento magnetizado no registro escrito deve conter um grande número destas unidades.
Assim, é evidentemente vantajoso, então, que estas unidades sejam tão pequenas quanto
possível. O tamanho da unidade também determina a precisão com que transições entre
segmentos opostamente magnetizados podem ser localizadas, e assim pode limitar a
densidade de transições e, conseqüentemente, a densidade de gravação5,16,17. Transições
bem definidas significa uma distribuição de campos estreita durante o processo de inversão
de emanação, evitando assim um fenômeno denominado de dibit (Figura 4), onde uma
unidade trocadora menor se origina na região de transição entre dois seguimentos
opostamente magnetizados, gerando aumento no ruído na mídia7,18.

Figura 4. Simulação do comportamento dos momentos magnéticos em um centro de transição: (a) ideal, (b)
mídia de boa qualidade, (c) dibit e (d) representação esquemática de um centro de transição esperado e
18

apresentando dibit. (Adaptado de Mee

e Wang7)
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Se as unidades magnéticas correspondem a grãos físicos ou partículas, já que
aproximadamente 1000 partículas equivalem a um bit (menor unidade de troca de
informação magnética19), uma razão adicional existe para que sejam tão pequenas quanto
possível, ou seja, a necessidade de uma superfície lisa. A efetividade dos processos de
gravação e leitura depende da separação entre a cabeça e o meio, a qual deve ser a
mínima possível e, assim, a suavidade da superfície de ambos auxilia a eficiência do
processo.
Os benefícios de unidades magnéticas trocadoras muito pequenas (elevada razão
sinal-ruído, máxima densidade de transição, superfície mais lisa) devem ser balanceados
contra fatores práticos que limitam sua utilização, como por exemplo, os efeitos aleatórios
devido à energia térmica19. Unidades magnéticas extremamente pequenas não se
apresentam

magneticamente

estáveis

por

causa

do

comportamento

superparamagnético20,21. Este comportamento implica que para partículas muito pequenas, a
coercividade deve ser elevada para permitir a estabilidade de armazenamento de
informação a longo prazo, como mostrado na Figura 5. De certa forma, os efeitos
superparamagnéticos devem ser compensados pelo aumento das anisotropias do material.

Figura 5. Variação da coercividade intrínseca HCi com o diâmetro da partícula. Ds e Dp são diâmetros críticos,
respectivamente nos quais a coercividade começa a decrescer e onde a mesma torna-se nula.
22
(Adaptado de Cullity )

As mudanças de magnetização registradas envolvem troca da direção de
magnetização preferencial em unidades magnéticas extremamente pequenas denominadas
de monodomínios, as quais encontram-se sempre saturadas magneticamente, exceto
durante as trocas. Em alguns sistemas, mudanças de magnetização que ocorrem devido ao
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movimento de paredes de domínio não são totalmente descartadas, contudo, o tamanho das
partículas utilizadas em gravação magnética moderna não é coerente com o comportamento
multidomínio, como mostrado anteriormente. Comumente, cada unidade possui um eixo
preferencial de magnetização (duas direções opostamente orientadas). Assim, partículas
uniaxiais possuem elevada anisotropia magnética de forma, a qual determina a dificuldade
de troca e consequentemente, atua sobre a coercividade do material magnético. Estes
materiais ou partículas uniaxiais, tais como partículas elipsoidais ou agulhas, são
magneticamente orientados de forma que o eixo preferencial de cada unidade é
aproximadamente colinear ao movimento relativo da cabeça e do meio, o que maximiza a
magnetização remanente nesta direção1,3,9,23-27.

I.1.2. MATERIAIS MAGNÉTICOS UTILIZADOS EM GRAVAÇÃO MAGNÉTICA
Os materiais magnéticos usados em mídia de gravação sofreram significativa
evolução desde a primeira tentativa de utilizá-los para esse fim. Desta forma, é possível
levantar, brevemente, o histórico dessa evolução. O mais antigo, e não tão próspero
material magnético utilizado com o intuito de reter informação era constituído de um arame
de aço inoxidável (12% níquel, 12% cromo) o qual era recozido de tal forma que partículas
monodomínio da fase férrica precipitava em uma matriz austenítica. Deste modo, era
facilmente obtida coercividade da ordem de 200-300 Oe. Contudo, dois problemas práticos
limitaram a utilização desse material: (i) ele era retorcido, de forma que a região do arame
que entrou em contato com a cabeça durante o processo de gravação, não era
necessariamente a mesma região que encontrava-se próxima a cabeça durante a operação
de leitura; (ii) quebravam facilmente e só eram consertados com extrema dificuldade. Por
esta razão, nos anos 40 e 50, os arames foram substituídos por fitas poliméricas
entrelaçadas recobertas com partículas magnéticas. Um breve histórico da evolução dos
principais materiais magnéticos particulados a partir dos anos quarenta é apresentado e, as
características de cada um deles, são resumidas na Tabela 1.

I.1.2.1. Óxidos de ferro
A primeira fita de gravação magnética, produzida comercialmente no início dos anos
40, utilizava partículas de óxido de ferro gama. O óxido de ferro gama, maghemita (J-Fe2O3)
é o óxido mais utilizado em gravação magnética por causa de sua grande estabilidade
química e física, preservando atualmente uma importante posição na aplicação em fitas de
áudio e em computadores nos discos flexíveis e rígidos. O tamanho e a preparação das
partículas têm sido bastante melhorados nas últimas quatro décadas, sendo que as
partículas utilizadas atualmente possuem forma acicular (needle-like, rod-like, spindle-type).
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Tabela 1. Propriedades das principais partículas magnéticas utilizadas em mídia de gravação.
Partícula (surgimento – período aproximado)
Propriedade
3

MS [emu/cm ]
MR/MS (Squareness, S)
Temperatura de Curie [K]
Constante
de
anisotropia
magnetocristalina [erg/cm3]
Coercividade
[Oe]
SFD ('H/HC)
Área de superfície específica
(BET) [m2/g]
Estrutura cristalina e constante
de rede [nm]

J-Fe2O3
(1940)

CrO2
(1960)

336-340
0,5
863
3
-46,4x10

340-390
0,5
390-400
4
25x10

250-350
0,26-0,61
20-40

450-660
0,35-0,6
25-37

Co-J-Fe2O3
(1970)
350-355
0,5-0,8
863
-50
1000x103
550-750
0,30-0,6
20-40

BaO.6Fe2O3 +Co, Ti
(1976)
380
0,6-0,7
590
5
a 33x10
320-1970
0,16-0,6
15-31

hexagonal
a=0,589
c=2,32
Ferro- ou Ferrimagnético
ferri
ferri
ferri
Tamanho da partícula [µm]
Agulha
Agulha l=0,5 Plaqueta
hexagonal
l=0,3
d=0,05
=0,08-0,1
d=0,06
esp.=0,001-0,025
l = comprimento da partícula, d = diâmetro da partícula e  = diâmetro da plaqueta.
cúbica
a0=0,25

Tetragonal
a=0,4218
b=0,9182
ferro
Eixo equiv.
l=0,2

cúbica

Fe
(1980)
870-1100
0,23-0,52
1040
4
44x10
380-1700
0,5-0,75
26
bcc
a=2,861
ferro
Agulha
l=0,3
d=0,06

A anisotropia de forma é a maior fonte de anisotropia magnética e, a energia
magnetoestática é menor quando a direção de magnetização é colinear com a direção do
maior eixo das partículas aciculares. A segunda fonte de anisotropia magnética é
magnetocristalina, devido à interação dos spins eletrônicos com a estrutura cristalina do
óxido. Estes dois tipos de anisotropia determinam o campo necessário para trocar a
magnetização de uma das duas direções energeticamente preferidas e então determina a
coercividade. Nenhum dos dois tipos de anisotropia possui forte dependência em relação à
temperatura28. Atualmente, óxidos de ferro aciculares são importantes na tecnologia de
gravação magnética não somente pela sua própria utilização, mas também como
precursores de óxidos modificados ou dopados ou de partículas metálicas. Ambas as
classes de materiais particulados de gravação, óxidos dopados e partículas metálicas, são
mais satisfatórios para o uso em gravação de alta densidade, mas são mais caros e em
alguns casos, menos estáveis que o óxido de ferro puro.
Usualmente, a produção de J-Fe2O3 inicia com a nucleação e crescimento de
partículas de goetita ou lepidocrocita, seguida por desidratação para formar partículas de
hematita não magnética, as quais são então reduzidas à magnetita. A magnetita possui
certa instabilidade química e magnética e, por isso, não é utilizada como material de
gravação, sendo oxidada a forma magneticamente estável de J-Fe2O3.
O maior desafio na produção de óxidos para gravação está no controle da forma,
tamanho e qualidade de superfície da partícula. Ainda, tratamentos em temperaturas
elevadas, podem gerar poros e sinterização das partículas o que degrada a anisotropia de
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forma e interfere na eficiência do processo de empacotamento. Atualmente, as partículas de
J-Fe2O3 de alta qualidade (baixo ruído) apresentam forma de agulhas com comprimento
típico de 0,3-0,4µm, magnetização de saturação ao redor de 340 emu/cm3 e coercividade da
ordem de 250-350 Oe. Estas propriedades, aliadas à estabilidade física e química permitem
aplicação desse material em vários segmentos que não requerem alta densidade de
gravação

I.1.2.2. Dióxido de cromo
A despeito das muitas vantagens dos óxidos de ferro, seu baixo valor de
coercividade provoca uma série de limitações em gravações de alta densidade. A
necessidade de valores de coercividade maiores deu origem às partículas de dióxido de
cromo por volta da metade da década de 60. Parecidas com os óxidos de ferro, essas
partículas são magneticamente uniaxial e derivam sua anisotropia magnética praticamente
da forma acicular e da magnetocristalinidade3. Contudo, diferentemente dos óxidos de ferro,
as partículas de dióxido de cromo provavelmente sofrem reversão de magnetização por um
mecanismo conhecido como “curling”, o qual somente é possível em partículas aciculares
com grande perfeição morfológica22. As partículas de dióxido de cromo, realmente possuem
perfeição e uniformidade de forma, qualidades estas que auxiliam na eficiência do
empacotamento e orientação na camada do meio de gravação.
Assim como no caso dos óxidos de ferro, o desenvolvimento do CrO2 está centrado
no controle de tamanho e coercividade, os quais podem ser modificados pela adição de Fe
ou Sb. Ródio e irídio também são utilizados como dopantes, sendo que o irídio atua como
inibidor de crescimento da partícula e aumenta a anisotropia cristalina o que causa aumento
da coercividade29. Originalmente, partículas de dióxido de cromo possuindo comprimento de
aproximadamente 0,5 µm, não apresentam coercividade muito maior do que a apresentada
pelo óxido de ferro. Contudo, os melhoramentos realizados no processo de obtenção já
permitem obter partículas aciculares com comprimento ao redor de 0,1µm e coercividade de
2800 Oe, sendo que comercialmente, ainda se utilizam partículas possuindo coercividade
entre 500-600 Oe e intensidades de magnetização de 350-400 emu/cm3. Os fatores
limitantes deste tipo de partícula são a condição de obtenção que exige pressões elevadas e
o problema de que as partículas são bastante abrasivas. Ainda, quanto à estabilidade
química e física do dióxido de cromo utilizado em gravação magnética, a mesma somente é
obtida utilizando-se componentes orgânicos apropriados na dispersão do material para
deposição sobre a superfície do meio de gravação.
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I.1.2.3. Óxidos de ferro modificados com cobalto
O óxido de ferro modificado com cobalto foi o primeiro material utilizado em mídia de
gravação possuindo valores de coercividade acima de 400 Oe, por volta de 1970. De fato,
este material preserva as vantagens do óxido de ferro (baixo custo e estabilidade) e a
coercividade pode ser obtida em valores que variam de 400 Oe até acima de 1000 Oe,
sendo que a magnetização de saturação apresenta valores tais como o do óxido de ferro
puro. O mecanismo da coercividade devido à adição de íons cobalto na rede do óxido tem
sido explicado teoricamente e ainda apresenta pontos a serem discutidos e esclarecidos3.
Contudo, pode-se fazer uma breve revisão sobre o que atualmente é conhecido. A
anisotropia magnetocristalina nesses materiais é devida à interação da estrutura eletrônica
do íon cobalto com o campo cristalino no sítio octaedro (tipo B) da estrutura espinélio
cúbica. Estas interações levam a uma orientação preferencial do spin eletrônico, a qual
depende da geometria local do sítio. Devido à simetria cúbica da rede do óxido, a partícula
possuindo íons cobalto distribuídos aleatoriamente pelos sítios terá um número de eixos de
magnetização preferenciais. Essa anisotropia multiaxial explica o fato de que o valor da
razão de magnetização (squareness) nesse material é de aproximadamente 0,7. Os óxidos
de ferro dopados com cobalto, apresentam uma série de instabilidades e forte dependência
da coercividade com a temperatura, a qual decai sensivelmente em temperaturas não muito
elevadas3. Contudo, existe um interesse muito grande nesses óxidos devido à possibilidade
de combinar magnetização longitudinal e perpendicular para utilização em gravação de alta
densidade, exatamente pelo elevado valor de S. A obtenção dá-se basicamente por dois
processos sendo que o primeiro consiste da imersão de partículas de óxido de ferro em uma
solução de sulfato de cobalto em pH alcalino. O hidróxido de cobalto formado precipita sobre
a superfície do óxido e após tratamento térmico, os íons cobalto difundem pela partícula de
óxido. No segundo processo, partículas de óxido de ferro são suspensas em solução
alcalina contendo íons Co2+ e Fe2+ na razão molar igual a 0,5. A solução é envelhecida sob
aquecimento e a precipitação de ferrita de cobalto ocorre sobre a superfície das partículas
de óxido de ferro (partículas de óxido de ferro e cobalto-epitaxial). Após tratamento térmico,
os íons cobalto são uniformemente substituídos na partícula de J-Fe2O32,3.

I.1.2.4. Ferritas de bário
Ferritas com estrutura hexagonal, tal como a ferrita de bário, são conhecidas por
décadas. Ferrita de bário pura (BaFe12O19) possui muitas aplicações devido à sua alta
anisotropia, como por exemplo, gravação de baixa densidade em tarjas de cartões de
crédito. Contudo, sua utilização em gravação magnética de alta densidade foi dificultada por
causa do excessivo tamanho das partículas e também da alta coercividade. A introdução
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dos processos de substituição de ferro por outros metais, principalmente cobalto e titânio30
possibilitou a obtenção de partículas na forma de plaquetas com diâmetros menores do que
0,1 Pm e coercividade, por exemplo, da ordem de 800 Oe, as quais foram originalmente
desenvolvidas para aplicação em mídia de gravação perpendicular. Devido aos fatores
práticos e econômicos a mídia magnética deve ser construída com camadas de sistemas
particulados2. Assim, um meio particulado que suporta magnetização perpendicular é um
forte candidato para aplicações avançadas. Entretanto, os materiais que até então possuíam
esta propriedade eram instáveis com relação à temperatura e à tensão mecânica. Outro
meio adequado, partículas aciculares orientadas, envolvia dificuldades na orientação
durante o processo de secagem, uma vez que a magnetização perpendicular exige que as
mesmas estejam com seu eixo principal a 90° da superfície do suporte, sendo necessárias
técnicas especiais de alisamento da superfície31. As ferritas de bário na forma de plaquetas
com seus eixos preferenciais perpendiculares aos planos, torna-se um candidato em
potencial para esta utilização. A forma de plaquetas, além de facilitar a orientação
perpendicular, também possibilita a configuração de pilhas (multicamadas) do material o que
pode influenciar significativamente nas propriedades magnéticas.
Quanto às propriedades físicas e magnéticas do material, pode-se verificar que são
estáveis, ao passo que a estabilidade química é apenas satisfatória. A SFD é bastante
estreita, resultado da elevada anisotropia magnetocristalina, ou mesmo do comportamento
de interação das partículas que formam o sistema multicamadas. A principal deficiência das
ferritas de bário é devida à baixa intensidade de magnetização, aproximadamente de 300
emu/cm3, a qual é pouco menor do que as encontradas para a maioria dos óxidos aciculares
e, muito menor do que as obtidas com partículas metálicas. Ainda, as ferritas de bário
apresentam forte dependência da coercividade com a temperatura.

I.1.2.5. Partículas metálicas (ferro)
Metais puros podem ter elevadas intensidades de magnetização em relação aos
óxidos. Dentre os elementos ferromagnéticos, o ferro possui a maior intensidade de
magnetização, sendo aproximadamente, da ordem de quatro vezes àquelas apresentadas
pelos óxidos. As partículas de ferro metálico são, portanto, bastante atrativas do ponto de
vista de aplicações em gravação magnética. Sua desvantagem reside no fato de que as
mesmas necessitam de proteção contra a tendência de rápida oxidação (ou mesmo outras
reações) resultante da elevada área de superfície em partículas pequenas. Partículas
aciculares de ferro metálico utilizadas em mídia de gravação são estabilizadas contra a
oxidação através da obtenção de ligas com outros elementos ou aditivos de ação protetora
promovida pelo recobrimento com compostos orgânicos e inorgânicos ou ainda, pela
oxidação controlada da superfície. A última dessas, é a mais importante, mas, infelizmente,
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reduz a intensidade média de magnetização para aproximadamente metade do valor
esperado no caso de ferro puro, a qual é ao redor de 1700 emu/cm3. Mesmo com a perda
apresentada pela passivação da superfície, em média, as partículas metálicas possuem o
dobro da retentividade magnética apresenta pelos óxidos32.
Existem vários métodos de obtenção de partículas metálicas para gravação
magnética, tais como redução de sais de ferro em solução utilizando fortes agentes
redutores como NaBH4, obtenção de ligas por condensação do metal vaporizado,
decomposição de compostos organometálicos como ferro pentacarbonila, dentre outras2,33.
Atualmente, o processo comercial mais significativo de obtenção dá-se pela redução de
partículas aciculares de óxidos, oxalatos ou oxihidróxido de ferro. Dependendo do processo
de redução utilizado, a partícula pode ou não preservar a forma do precursor ou formar
pequenas redes de partículas aproximadamente esféricas. De fato, dentre os métodos
mencionados, a redução de partículas de óxido ou oxihidróxido de ferro em atmosfera de
hidrogênio é o único que permite obter partículas metálicas aciculares, mantendo a mesma
morfologia que o precursor. A coercividade aumenta com o decréscimo do tamanho e atinge
valores que variam de 400 Oe a valores acima de 1000 Oe. O processo de oxidação produz,
geralmente, camadas de óxido com espessura de 2-4 nm de composição mista das fases JFe2O3 e Fe3O4 na forma de pequenos cristais superparamagnéticos, os quais reduzem a
magnetização na superfície do material.
As

propriedades

magnéticas

das

partículas

metálicas

continuam

em

desenvolvimento, atingindo atualmente, valores de coercividade acima de 2000 Oe e
comprimento de partículas menores do que 0,1Pm. A produção de partículas metálicas
envolve ainda uma variedade de aditivos e elementos para a formação de ligas. Sílica e
alumina são adicionadas para prevenir processos de sinterização e fusão das partículas
durante os tratamentos térmicos necessários para obtenção e estabilização. A coercividade
é devida principalmente à anisotropia de forma o que confere baixa dependência com a
temperatura e tensão mecânica, sendo que a coercividade tende a aumentar com o
aumento da razão axial das partículas aciculares.
Tal como os demais materiais utilizados em gravação magnética, o desenvolvimento
das partículas metálicas reside na diminuição do tamanho e consequentemente, em
técnicas de passivação de superfície adequadas. Os elevados valores de magnetização de
saturação conferem às partículas metálicas uma atração magnética relativamente forte.
Assim, as propriedades advindas da passivação de superfície tornam-se muito importantes
do ponto de vista da intensidade das forças atrativas e o controle sobre esta camada
permite alterar a dispersibilidade das partículas.
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I.1.3. TECNOLOGIA AVANÇADA DE PIGMENTOS METÁLICOS PARA GRAVAÇÃO MAGNÉTICA
Os avanços obtidos em tecnologia de gravação magnética nas duas últimas décadas
devido aos melhoramentos da forma e tamanho das partículas, propriedades de superfície e
consequentemente das propriedades magnéticas, suscitam novas pesquisas. Até o advento
dos sistemas de partículas metálicas avançadas, conhecido como pigmentos metálicos, a
coercividade era limitada em aproximadamente 1000 Oe devido aos mecanismos de
incoerência reversa os quais ocorrem com partículas possuindo tamanhos ao redor de 1 µm.
Atualmente, os pigmentos metálicos são constituídos de partículas aciculares com o
comprimento do maior eixo aproximadamente no intervalo de 0,08-0,5 µm4,9,10,33-35. O núcleo
metálico da partícula é constituído de ferro ou ligas de ferro-cobalto com elevada
magnetização de saturação36-38 e a superfície consiste de uma camada de óxido com
espessura de aproximadamente algumas dezenas de ângstrons26,27,39. Através de novas
tecnologias implementadas nos últimos anos, a camada de óxido além de prevenir contra a
oxidação40-43 permite obter melhores dispersões e evitar o processo de sinterização,
principalmente por causa da introdução de dopantes durante o processo de preparação das
partículas9,10. A Tabela 2 mostra algumas vantagens devido à introdução de novas
tecnologias de obtenção de pigmentos metálicos produzidos pela Dowa Mining Co.9,10, uma
indústria japonesa que, atualmente, detém cerca de 80% do mercado mundial na produção
destes pigmentos.
Tabela 2. Melhoramentos obtidos em pigmentos metálicos produzidos pela Dowa Mining Co.

Melhoramento

Características

Comprimento
Otimização de forma e propriedades Coercividade
magnéticas das partículas
Magnetização de saturação
Área de superfície (BET)
Prevenção à sinterização
Boa dispersibilidade
Estabilidade superficial

:
:
:
:
Æ
Æ

0,08-0,5 µm
1100-2200 Oe
110-150 emu/g
2
30-70 m /g
alta razão de orientação
boas propriedades de superfície

Æ boa estabilidade de preservação
Baixa 'MS
Æ boa estabilidade de reprodução
Utilização em cabeças
Dopagens com Al e Y possibilitam a produção de partículas
Composição e processo de manufatura
metálicas de composição simples e com boa prevenção à
simples
sinterização e oxidação através de um rápido processo.
Boa durabilidade

A introdução de dopantes nos pigmentos metálicos, tais como Al e Y contribuiu para
prevenir a sinterização do pó metálico além de promover estabilização química e magnética
de partículas com diferentes formas e características magnéticas para os mais diversos
usos44. O dopante normalmente é introduzido no início da preparação, tendo como produtos
iniciais partículas de FeOOH ou Fe2O3 dopadas com Al. Assim, após o estágio de redução
dos óxidos a partículas metálicas, a forma da partícula é preservada. Ainda, a formação de
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um óxido compósito Fe-Al sobre a superfície do núcleo metálico após a redução, melhora
consideravelmente algumas características tais como a resistência à oxidação e às
temperaturas mais elevadas, sem prejuízo das propriedades magnéticas. Os problemas
oriundos da redução cada vez maior do tamanho das partículas metálicas, devido à
necessidade de melhorar suas propriedades magnéticas, são: (i) sinterização das partículas
acompanhada de um decréscimo de coercividade e orientação devido à deformação da
forma da partícula, (ii) decréscimo da magnetização de saturação, (iii) fenômenos
superparamagnético, (iv) estabilidade frente à oxidação e (v) degradação das propriedades
de dispersão coloidal. Estes problemas vêm sendo resolvidos através da introdução das
ligas Fe-Co e com a utilização de dopantes indicados na Tabela 3.
10

Tabela 3. Avanços na produção de pigmentos metálicos. (Adaptado de Hisano ).

Composição
Progresso
Partícula padrão
Partículas finas
Partículas finas dopadas
Partículas super finas
Pigmento avançado

Ano
Al

Y

Co

3
3
3
3
3

—
—
3
3
3

—
—
3
3
3

1983
1988
1993
1994
1997

Tamanho
µm
0,23
0,17
0,10
0,09
0,10

Propriedades Magnéticas
HC
Oe

Dx
Å
170
165
180
175
160

1450
1580
1820
2265
2270

MS
emu/g
122
121
130
140
155

S
0,48
0,49
0,50
0,52
0,52

'MS
%

SFD
0,45
0,43
0,45
0,41
0,39

20
20
10
10
15

Dx: Diâmetro obtido por difração de raios X com o pó seco sobre campo magnético de 5kOe

Atualmente, o ápice das propriedades magnéticas foi atingido com partículas
aciculares possuindo comprimento do maior eixo ao redor de 0,08-0,10 µm e, as
propriedades magnéticas caem drasticamente para partículas com comprimento menor do
que o intervalo mencionado9,10,19,34,35. A Tabela 4 mostra as propriedades magnéticas
encontradas quando as partículas metálicas foram obtidas num intervalo de tamanho menor,
sendo que o valor do comprimento do maior eixo foi reduzido para valores de até 0,055 µm.
Tabela 4. Propriedades magnéticas da mais recente partícula metálica preparada. (Adaptado de Hisano10)
Comprimento (µm)

Dx (Å)

HC (Oe)

MS (emu/g)

S

SFD

'MS (%)

0,055

140

1840

136

0,51

0,69

15

Dx: Diâmetro obtido por difração de raios X com o pó seco sobre campo magnético de 5kOe

Os baixos valores das propriedades magnéticas encontrados são causados pelo
aumento do número de partículas com baixa anisotropia25, a qual é provocada por
problemas oriundos de partículas muito finas. Estes problemas são sinterização entre
partículas, decréscimo das propriedades oriundas da forma acicular e distribuição mais larga
de tamanho de partículas, os quais não foram solucionados até o presente momento.
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O

pigmento

metálico

utilizado

recentemente10

consiste

principalmente

de

coercividade acima de 2000 Oe (a qual somente era encontrada em pequenas quantidades
das partículas metálicas sem aditivos) e a proporção de pigmentos com coercividade acima
de 3000 Oe excede os 15%. Assim, não está claro qual elevado valor de coercividade pode
ser alcançado para os pigmentos metálicos devido à anisotropia de forma das partículas.
Também, com respeito à magnetização de saturação, a diferença entre os valores obtidos
atualmente e aquele encontrado para uma seção de ferro metálico, isto é, 240 emu/g, é
ainda muito grande. Ou seja, outros melhoramentos podem ser obtidos, por exemplo, com a
redução da espessura da camada de óxido.
Há alguns anos atrás foi considerado ser impossível fabricar partículas metálicas
com propriedades magnéticas aprimoradas como as existentes atualmente. Ainda é possível
obter melhoramentos na distribuição de tamanho de partículas, forma, camada de óxido, etc.
Portanto, podem ser alcançadas melhorias adicionais nas propriedades magnéticas dos
pigmentos metálicos4,9-11. No futuro, se considera que as partículas metálicas a base de
FeCo constituirão a próxima geração de materiais para gravação de alta densidade em
meios flexíveis, uma vez que este parece ser o único material capaz de competir com a
gravação óptica (DVD) podendo atingir valores de densidades de gravação no intervalo de
Tb/in2, como ilustrado na Figura 6.
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Figura 6. Evolução dos materiais utilizados em gravação magnética e desenvolvimento de algumas mídias de
gravação com as respectivas capacidades de armazenamento para uma mesma área de superfície.
Sistemas ópticos: CD-ROM e DVD5-ROM e magnético (partículas metálicas): IBM-ME.
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Além de ilustrar a evolução dos pigmentos magnéticos e correlaciona-la ao aumento
na densidade de gravação, estabelecendo novos limites superparamagnéticos para as
partículas a cada novo material ou melhoramento obtido, a Figura 6 suscita, ainda, uma
outra discussão muito interessante: o desenvolvimento da mídia de gravação magnética
frente ao avanço observado para a mídia de gravação óptica. Como pode ser observada na
Figura 6, atualmente, a mídia óptica comercial mais avançada é denominada de DVD5ROM, a qual é constituída de um disco de ~3 polegadas de diâmetro com capacidade de
armazenamento de 4,7 Gbits/in2. O desenvolvimento da mídia óptica está centrado no
desenvolvimento do LASER uma vez que a mídia depende da potencial e do tamanho do
foco do mesmo, denominado spot-size. Tal desenvolvimento vêm sendo obtido rapidamente,
como, por exemplo, com o surgimento do LASER verde, cujo spot-size é da ordem de 150
nm, valor ainda muito elevado quando comparado ao tamanho de ~10 nm tido como o limite
superparamagnético teórico para as partículas que constituem a mídia magnética. Um dos
problemas que surgem com a diminuição do spot-size é o aumento pontual da potência do
LASER e, como os processos de gravação e leitura em mídia óptica encontram-se
baseados na diferença de contraste, obtida no ponto incidente do feixe LASER sobre o meio
de gravação, potências elevadas podem significar impressões fortes impedindo futuros
processos de regravação. Outra dificuldade para a utilização da mídia óptica, esta
diretamente relacionada ao custo de gravadores e leitores, é a necessidade de duas
cabeças distintas para executar os processos de gravação e leitura e, ainda, uma vez que a
mídia é gravada parcialmente, isto é, sem o completo preenchimento da capacidade do
disco, a gravação deve ser finalizada (chamado comumente de “fechamento”) a fim de que o
disco possa ser lido por outro leitor que não àquele em que a mídia foi gravada. Assim, com
este procedimento, o restante do disco não gravado fica inutilizado, podendo ser gravado
somente se todo o disco for formatado. Além das limitações apresentadas acima, o principal
problema com a mídia óptica reside num ponto chave: a confiabilidade. Ainda não se
conhece a estabilidade da mídia de gravação óptica com relação a sucessivos processos de
regravação e também, quanto tempo a informação gravada permanece registrada, ou seja,
o tempo de vida45-47. Tais parâmetros, completamente estabelecidos em gravação
magnética, como por exemplo, em condições normais de utilização e armazenamento,
infinitas capacidade de regravação e estabilidade48. Os pontos mencionados acima
impulsionam o desenvolvimento da mídia magnética, conduzindo a uma competição
bastante útil com a mídia óptica, como pode ser observado pela Figura 6, a qual mostra que
logo após o lançamento do DVD5-ROM, a IBM lançou uma nova mídia de gravação
magnética, o IBM-ME, utilizando partículas magnéticas metálicas obtidas por evaporação de
metais (ME – metal evaporated), com capacidade de armazenamento de 10 Gbits/in2 e
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tamanho idêntico ao observado para o DVD5-ROM, dobrando, desta forma, a densidade de
gravação.
Deve-se ressaltar que existe pouca bibliografia científica sobre a preparação e
as propriedades magnéticas de partículas metálicas aciculares baseadas em ligas de FeCo,
sendo que a maior parte dos resultados encontrados estão na forma de patentes,
evidentemente devido ao elevado interesse econômico nesses materiais49-54. O interesse
nas propriedades e características das ligas FeCo na forma de partículas aciculares, a
possibilidade da redução de tamanho com manutenção da forma dessas partículas, a
escassa bibliografia existente e o próprio desafio mostrado na Figura 6, constituem as
principais razões que motivaram a realização deste trabalho.

I.2. OBJETIVOS
Devido à importância tecnológica dos materiais magnéticos, principalmente no
campo de armazenamento de informações e com base nas propriedades exigidas para sua
aplicação, este trabalho tem como principais objetivos: (i) obter nanopartículas aciculares de
hematita (<250 nm) e de goetita (< 100 nm) com elevada razão axial, homogeneidade de
forma e estreita distribuição de tamanho; (ii) promover a incorporação de Co, terras raras
(TR = La-Tb) e CoTR por processos de heterocoagulação para obtenção de ligas após a
redução das nanopartículas; (iii) recobrir as nanopartículas com agente anti-sinterizante; (iv)
promover a redução a nanopartículas aciculares metálicas e a passivação contra oxidação
dos diferentes sistemas sintetizados; (v) compreender o mecanismo de redução de
pequenas partículas; (vi) caracterizar os diferentes sistemas e comparar suas propriedades
com os sistemas utilizados comercialmente em mídia magnética particulada.
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CAPÍTULO II
PARTE EXPERIMENTAL

II.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
Durante todas as etapas de preparação das amostras e tratamentos utilizou-se
reagentes químicos com grau analítico e sem nenhum tratamento prévio. Todas as soluções
aquosas foram preparadas utilizando água bidestilada e deionizada e filtradas em
membrana microporosa de 0,1 µm. Em todos os casos, onde não encontra-se mencionada
uma temperatura específica, a reação foi desenvolvida a temperatura ambiente.

II.1.1. SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS ACICULARES DE HEMATITA (D-Fe2O3)
Nanopartículas aciculares e monodispersas de hematita foram sintetizadas através
de pequenas modificações na metodologia apresentada por Ozaki1. 0,01 mol de Fe3+ na
forma de sulfato ou nitrato férrico foram dissolvidos em 250 mL de água e a esta solução foi
adicionado, sob agitação, NaOH 1 mol/L até pH 10,5. O precipitado resultante, de cor
marrom e aspecto gelatinoso, foi decantado e lavado com água destilada. O procedimento
de lavagem foi repetido várias vezes até que o pH da suspensão permanecesse em valores
próximos a 9,3. Em seguida, em aproximadamente 200 mL da suspensão foram adicionados
10-20 mL de uma solução aquosa de HCl 1,0 mol/L e 0,5-2 mL de uma solução aquosa de
dihidogênio fosfato de sódio (NaH2PO4) 0,1 mol/L. A suspensão teve seu volume
completado a 500 mL com água destilada e o sistema foi envelhecido a 100ºC por 48 horas
em frasco Pirex fechado2,3. O precipitado resultante foi lavado para remoção de impurezas,
filtrado e seco a 100ºC sob vácuo por 24 horas. A influência da natureza do sal precursor, do
tempo de envelhecimento e das concentrações de HCl e de NaH2PO4 foram avaliadas
através da variação dos mesmos. O fluxograma resumindo o processo global da síntese é
apresentado na Figura 7.
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Fe2(SO4)3.5H2O ou Fe(NO3)3.9H2O
(250 mL de água - Fe(III) = 0,01 mol)

NaOH 1,0 mol/L

(pH = ~10,5)

Precipitado gelatinoso
Decantar e lavar com água até pH ~9,3
(8-10 vezes)

HCl 1,0 mol/L (10-20 mL)
1,0- 4,0 x 10-4 mol/L NaH2PO4
Completar para 500 mL e envelher
a 100 °C / 30- 48 horas
(frasco Pirex de 1000 mL fechado)

Nanopartículas aciculares de
Hematita
(monodispersas)

Figura 7. Fluxograma para a metodologia de síntese de nanopartículas aciculares de hematita.

II.1.2. SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS ACICULARES DE GOETITA (D-FeOOH)
II.1.2.1. Método I - Utilização da metodologia proposta por Atkinson4
As amostras de goetita foram preparadas segundo o método descrito por Atkinson4.
Em cada uma das amostras, a quantidade de 10,1 g (0,025 mol) de Fe(NO3)3.9H2O foi
colocada em frascos de polietileno e dissolvida com 30-40 mL de água. Após a dissolução
foi adicionada 10 mL de uma solução concentrada de NaOH de tal maneira que o pH da
solução foi elevado a valores de ~13. A solução foi envelhecida a 21r3qC por 50 horas e
após o envelhecimento diferentes quantidades de uma solução 0,1 mol/L de Na2HPO4,
Na2SiO3 ou Al(NO3)3 (de acordo com os valores mostrados na Tabela 5) foram adicionadas
ao sistema5,6.
Tabela 5. Identificação das amostras de goetita e % atm de dopantes Si, P e Al em relação à quantidade de Fe
utilizadas na síntese de partículas de goetita pelo método I.

Amostra
GPura
GP
GSi
GPSi
GAl2
GAl3

% atômica (% atm)
Si

P

Al

—
—
2
2
—
—

—
5
—
3
—
—

—
—
—
—
2
3
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O pH foi ajustado a valores de ~13 utilizando uma solução NaOH 2,5 mol/L e, após
vigorosa agitação, a solução foi envelhecida a 70r3qC por 50 horas. Após o período de
envelhecimento, as partículas resultantes foram lavadas com água até que estivessem livre
de impurezas e secas a 100qC por 24 horas. O fluxograma resumindo o processo global da
síntese é apresentado na Figura 8.

Fe(NO3)3.9H2O

(30- 40 mL de água)
Fe(III) = 0,025 mol (10,1 g)

NaOH conc.

(10 mL, pH ~13)

Envelhecimento a 21 °C / 50 horas
(frasco de PET fechado)

Na2HPO4, Na2SiO3 ou Al(NO3)3 0,1 mol/L
(Tabela 5, pH ~13 ajustado com NaOH 2,5 mol/L)

Envelhecimento a 70 °C / 50 horas
(frasco de PET fechado)

Partículas de Goetita
(dopadas com P, Si ou Al)

Figura 8. Fluxograma da metodologia de síntese de partículas aciculares de goetita: Método I.

II.1.2.2. Método II –Nova rota sint ética baseada na presença de carbonato
As amostras de goetita foram preparadas dissolvendo Fe2(SO4)3.5H2O (0,01 mol em
Fe) em aproximadamente 30-40 mL de água em um frasco de polietileno possuindo tampa
de rosca. Após completa dissolução os íons Fe(III) foram parcialmente hidrolisados através
da adição de NaOH 2,5 mol/L em quantidade suficiente para satisfazer a razão molar de
[OH]/[Fe] = 0,35. A solução resultante foi envelhecida a 21qC por 4 horas. Durante a adição
da solução alcalina pode ocorrer precipitação local, a qual foi evitada através da agitação da
solução e conseqüente dissolução do precipitado. Após o envelhecimento a 21qC por 4
horas, o pH da solução foi elevado a ~10 pela adição de uma solução de Na2CO3 1,5 mol/L
na razão molar de [CO3]/[Fe] = 3,75 ou NaOH 2,5 mol/L na razão molar de [OH]/[Fe] = 0,75
e o volume da solução foi completado com água destilada a 70% do volume total do frasco
de polietileno. O frasco foi então fechado e o precipitado formado envelhecido em duas
etapas consecutivas a fim de separar os estágios de nucleação e crescimento das
partículas: a 40qC por 48 horas e, posteriormente, a 60qC por 72 horas. Todos os frascos
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foram agitados ocasionalmente a cada 24 horas. Completado o período de envelhecimento,
as amostras foram filtradas, lavadas várias vezes com água para eliminar impurezas e
secas a 100 qC for 24 horas7,8.
Seguindo o procedimento descrito acima, a concentração dos reagentes e a natureza
da base foram modificadas para determinar seus efeitos sobre o produto final obtido7. Uma
descrição detalhada das condições experimentais utilizadas é apresentada na Tabela 6 e o
fluxograma do processo global da síntese, na Figura 9. Alíquotas da amostra G foram
coletadas em diferentes tempos de envelhecimento a fim de obter informações sobre a
formação das partículas de goetita e propor, assim, o mecanismo de formação.
Adicionalmente, a fim de estudar o efeito do envelhecimento em uma única etapa, uma
amostra foi preparada nas mesmas condições experimentais da amostra G, mas com a
temperatura de envelhecimento fixada em 60 qC durante 5 dias.
Tabela 6. Condições experimentais utilizadas na síntese de nanopartículas de goetita e fases finais identificadas
por DRX.
a

Condições experimentais para a preparação de goetita (Método II)
Amostra

G
GA
GB
GC
GD
GE
GF

[Fe]T
mol/L

Base1

0,10
0,20
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10

NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
NaOH
Na2CO3

>Base@1
>Fe@

pH1

razão molar
0,35
0,35
0,35
0,50
0,10
0,35
0,35

>Base@2
>Fe@

Base2

pH2

Fase final

b

razão molar
1,4
1,1
1,6
1,8
1,2
1,4
1,8

Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
Na2CO3
NaOH
Na2CO3

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
0,75
3,75

10,3
9,8
10,2
10,1
9,6
10,4
10,1

a

G
G
G+H
G
H
G
G+H

Subscritos 1 e 2 correspondem aos dois estágios mencionados durante a preparação da goetita, e subscrito T denota a
b
concentração total de ferro. G e H correspondem as fases goetita e hematita, respectivamente, identificadas por DRX.

Fe2(SO4)3.5H2O

(30 mL de água)
Fe(III) = 0,05 a 0,2 mol

NaOH 2,5 mol/L ou Na2CO3 1,5 mol/L
[Base]/[Fe] = 0,1 a 0,5

Envelhecimento a 21 °C / 4 horas
(frasco de PET fechado)

NaOH 2,5 mol/L ou Na2CO3 1,5 mol/L
(pH ~ 10)

Envelhecimento a 40 °C / 48 horas e 60 °C / 72 horas
(frasco de PET fechado)

Nanopartículas aciculares de Goetita
(60 nm, razão axial ~6), (200 nm , razão axial ~10)
(monodispersas)

Figura 9. Fluxograma da metodologia de síntese de nanopartículas aciculares de goetita: Método II.
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II.1.3. INCORPORAÇÃO

DE

Co, TR (La-Tb)

E AGENTE ANTI-SINTERIZANTE

(ALUMINA

E

SÍLICA)

A perda da forma acicular durante o processo de redução constitui um dos maiores
problemas na obtenção de nanopartículas aciculares metálicas, implicando , principalmente,
na perda de coercividade. Assim, as nanopartículas devem ser protegidas contra a
sinterização durante o processo de redução do precursor, na forma de óxido, a partículas
metálicas. Dois agentes anti-sinterizantes (sílica e alumina) foram avaliados como protetores
das nanopartículas, visando obter o melhor recobrimento que evite a perda da forma
acicular sem prejuízos adicionais às propriedades magnéticas desejadas. Além da utilização
de agentes anti-sinterizantes, as propriedades magnéticas podem ser melhoradas com a
introdução de dopantes como, por exemplo, cobalto e terras raras.

II.1.3.1. Recobrimento com sílica como agente anti-sinterizante
Nanopartículas de hematita foram recobertas com sílica pela hidrólise de
tetraetilortosilicato (TEOS) em meio de 2-propanol a 40qC2,9,10. O processo experimental foi
realizado dispersando-se 10 mg de nanopartículas de hematita em 100 mL de 2-propanol
em banho de ultra-som. Após a completa dispersão das nanopartículas foi adicionado ao
sistema quantidades de amônia, água e TEOS (tetraetilortosilicato) ainda sob agitação. A
mistura foi deixada envelhecendo a 40qC por diferentes tempos sob agitação, e após o
período de envelhecimento, filtrada, lavada com 2-propanol, seca a 100qC sob vácuo e
analisadas (Figura 10). A fim de determinar as condições de formação de camada de
recobrimento uniforme e espessura mínima, variou-se a concentração de NH3, H2O, TEOS e
o tempo de reação, mantendo-se a quantidade de partículas fixa. As diferentes
concentrações utilizadas encontram-se descritas na Tabela 7.
Tabela 7. Condições experimentais utilizadas no recobrimento de partículas de hematita com sílica. A quantidade
de partículas foi fixada em 10 mg / 100 mL de 2-propanol e o envelhecimento efetuado a 40qC.
Amostra
N0,2
N0,3*
N0,6
N0,9
A1,0
A2,7
A4,3
T5
T10
T16
TE5,4

[NH3] mol/L
-2

1,34x10
2,23x10-2
4,47x10-2
-2
6,70x10
-2
2,23x10
-2
2,23x10
2,23x10-2
-2
2,23x10
2,23x10-2
2,23x10-2
-2
2,23x10

[H2O] mol/L
-1

9,27x10
9,27x10-1
9,27x10-1
9,27x10-1
5,55x10-1
-1
15,0x10
23,9x10-1
9,27x10-1
9,27x10-1
9,27x10-1
9,27x10-1

[TEOS] mol/L
-3

4,4x10
4,4x10-3
4,4x10-3
4,4x10-3
4,4x10-3
-3
4,4x10
4,4x10-3
4,4x10-3
4,4x10-3
4,4x10-3
4,4x10-2

Tempo h
1
1
1
1
1
1
1
5
10
16
1

* As condições utilizadas no recobrimento da amostra denominada N0,3 são as condições ideais.
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A razão sílica/hematita foi avaliada em relação as variáveis acima e, quando avaliada
em função do tempo de reação estabeleceu-se a cinética do processo de recobrimento.

D-Fe2O3
em 2-propanol (100 mL)

Dispersar completamente em ultra-som
[H2O] (5,55 – 23,9 x 10-1 mol/L)
[NH3] (1,34 – 6,70 x 10-2 mol/L)
[TEOS] (4,4 x 10-2 e 4,4 x 10-3 mol/L)
A suspensão foi envelhecida a 40°C por distintos
períodos de tempo (1-16 horas)
O compósito resultante foi filtrado, lavado com
2-propanol e seco sob vácuo

Hematita recoberta com sílica
Figura 10. Fluxograma para a metodologia de recobrimento das nanopartículas aciculares de hematita com
sílica.

II.1.3.2. Recobrimento com alumina como agente anti-sinterizante
Sulfato de alumínio [Al(Al+Fe)=0,10 em % atm.] foi dissolvido em 100 mL de água
destilada e o pH da solução ajustada a 12,5 com solução aquosa de NaOH 2,5 mol/L. Certa
quantidade de nanopartículas de hematita ou goetita (10 g L-1) foi dispersa na solução em
banho de ultra-som e a suspensão mantida no banho até completa dispersão das partículas.
Uma vez completada a dispersão, o sistema foi mantido sob agitação mecânica e
borbulhou-se gás dióxido de carbono até o pH abaixar para valores ao redor de 8,5. Neste
ponto, uma camada de óxido de alumínio hidratado (Al2O3.nH2O) é depositada sobre a
superfície das partículas de hematita3,11. O produto formado foi filtrado e lavado com água
destilada para retirar impurezas, seco em estufa e aquecido a 400qC por 3 horas para
desidroxilação e consolidação da camada de alumina. O processo global se encontra
resumido no fluxograma apresentado na Figura 11.
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Al2(SO4)3 10-2 mol/L
([Al/(Al+Fe)] = 0,10 - % atm)

NaOH 2,5 mol/L (pH = 12,5)
Dispersar completamente as nanopartículas
(banho de ultra-som)

Borbulhar CO2 gasoso (pH ~ 8,5)
Nanopartículas recobertas com Al2O3.nH2O

Lavar, secar e aquecer a 400 °C / 3 horas

Nanopartículas de hematita
recobertas com Al2O3
Figura 11. Fluxograma para a metodologia de recobrimento das nanopartículas aciculares de hematita ou goetita
com alumina.

II.1.3.3. Incorporação consecutiva de Co, terras raras e de alumina
O método utilizado para incorporação dos aditivos Co e terras-raras e de alumina
como agente anti-sinterizante é uma modificação da metodologia proposta por Hisano11,12. O
recobrimento com Co e Al foi realizado consecutivamente numa única etapa e,
posteriormente, se efetuou o recobrimento com os elementos de terras raras. Assim como
no caso dos recobrimentos com sílica e alumínio, todos os processos são embasados em
reações de heterocoagulação e levam em conta os pontos isoelétricos das nanopartículas e
das espécies formadas em solução.
Inicialmente foram preparadas as soluções aquosas de CoCl2 e Al2(SO4)3, ambas na
concentração de 1,0 mol/L. Em 250 mL de água destilada, se adicionou determinada
quantidade destas soluções satisfazendo as porcentagens de incorporação desejadas, ou
seja, [Co(Co/Fe) = 0,33 em % atm] e [Al(Al/Fe) = 0,10 em % atm], respeitando-se a
concentração mínima de 10-2 mol/L para o alumínio. O pH da mistura foi então ajustado em
12,5 através da adição de uma solução de NaOH 2,5 mol/L. A quantidade de nanopartículas
que satisfaz as relações mencionadas foi adicionada à mistura resultante e a suspensão foi
submetida à agitação ultra-sônica por cerca de 1 hora para completa dispersão das
partículas. A suspensão resultante foi retirada do banho e mantida sob agitação mecânica
durante o restante do procedimento e gás dióxido de carbono foi lentamente borbulhado na
suspensão a fim neutralizar a mesma a pH 9 ou menor. As partículas obtidas foram filtradas,
lavadas diversas vezes com água para retirar impurezas e tratadas termicamente a 400 ºC
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por 3 horas a fim de desidroxilar a nanopartícula de goetita e as camadas dos óxidos dos
metais presentes na amostras. O fluxograma do processo global encontra-se na Figura 12.
CoCl2 1,0 mol/L e Al2(SO4)3 1,0 mol/L
([Co/(Co+Fe)] = 0,33 e [Al/(Al+Fe)] = 0,10 - % atm)

NaOH 2,5 mol/L (pH = 12,5)
Dispersar completamente as nanopartículas
(banho de ultra-som)

CO2 gasoso (lentamente, pH ~ 8,5)
Nanopartículas recobertas com Co(OH)2.nH2O (pH ~10,5)
Nanopartículas recobertas com Al2O3.nH2O (pH ~8,5)
Lavar, secar e aquecer a 400 °C / 3 horas

Nanopartículas de hematita
recobertas com Co3O4 e Al2O3
Figura 12. Fluxograma para a metodologia de recobrimento consecutivo das nanopartículas aciculares de
hematita ou goetita para incorporação de Co e de alumina.

Para o caso das amostras dopadas com elementos de terras raras, o mesmo
procedimento foi adotado exceto pelo fato de que após o tratamento térmico a 400 ºC por 3
horas, o pó foi novamente redisperso em uma solução aquosa contendo o elemento de terra
rara de interesse, na forma de sulfato de terra rara, previamente solubilizado e estabilizado
em pH ~1,5 (Figura 13).
TR2(SO4)3 10-2 mol/L
[TR/(TR+Fe)] = X

TR =La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb
X = 0,02 e 0,05 (% atm)
(Amostra com Co)

Dispersar completamente as nanopartículas
previamente recobertas com Co e Al

TR = Nd, Sm, Eu, Tb
X = 0,05 ; 0,15 e 0,30 (% atm)
(Amostra sem Co Fe)

(banho de ultra-som)

NH4OH 20% (pH ~ 8,5)
Partículas recobertas com TR(OH)3.nH2O

Lavar, secar e aquecer a 400 °C / 3 horas

Nanopartículas de hematita
recobertas com Al, Co e TR
Figura 13. Fluxograma para a metodologia de recobrimento das nanopartículas aciculares de hematita ou goetita
contendo Co e Al com diferentes elementos de terras-raras (TR = La-Tb).
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Diferentes quantidades de terras-raras foram utilizadas de acordo com a
porcentagem de dopante desejada, novamente calculada em relação ao total de ferro
presente. Em seguida, se adicionou uma solução aquosa de NH3 20% à suspensão até que
o pH da suspensão atingisse valores de ~8,5, a fim de promover a heterocoagulação do
hidróxido de terra rara formado. O pó resultante foi novamente filtrado, lavado diversas
vezes com água e seco a 100 ºC por 24 horas.

II.1.3.4. Redução a metal e passivação das nanopartículas
Após a incorporação de Co, terras raras e o recobrimento com alumina, as
nanopartículas de óxido de ferro resultantes foram reduzidas a nanopartículas metálicas em
atmosfera de hidrogênio sob fluxo de 2 L/h e temperatura de 450qC/12 horas. Realizou-se,
também, um estudo do processo de redução de nanopartículas de hematita recobertas com
alumina através do sistema experimental mostrado esquematicamente na Figura 14. Foram
coletadas alíquotas em diferentes tempos da célula de redução (1) e movidas para a célula
de passivação (2), através do auxílio de um imã, a fim de seguir a evolução das fases
durante o processo. As amostras coletadas foram esfriadas a temperatura ambiente sob
atmosfera de hidrogênio na célula (2) e, finalmente, borbulhou-se gás nitrogênio em um
frasco contendo etanol e a mistura resultante foi passada através da amostra a fim de
formar uma fina camada de passivação sobre a superfície das nanopartículas. Cabe
ressaltar que amostras sem passivação são pirofóricas e se oxidam rapidamente quando
expostas ao ar. Ainda, em alguns experimentos, variou-se o fluxo de hidrogênio (0,2-6 L/h) a
fim de observar o efeito no produto final obtido. O processo de redução e passivação
mencionado foi o mesmo adotado para todas as amostras, exceto pelo uso de um forno
tubular horizontal, adaptado com um tubo de quartzo e não da célula mostrada na Figura 14.
N2
ETANOL

H2

1

2

3
1. CÉLULA DE REDUÇÃO
2. CÉLULA DE PASSIVAÇÃO
3. FORNO

Figura 14. Representação esquemática do sistema de redução e passivação utilizado para acompanhar a
evolução das fases durante o processo de redução.
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II.1.3.5. Montagem do sistema de lavagem de gases.
Foram montadas duas linhas de purificação (lavagem) de gás, as quais possuem
sistema de controle de fluxo possibilitando obter mistura de gases (H2/N2, H2/O2 o N2/O2) em
qualquer proporção e com fluxo controlado. Estas linhas permitem também a utilização
individual de qualquer um dos três gases mencionados. Os detalhes da linha de lavagem e
mistura dos gases são mostrados na Figura 15. A Figura 15 mostra também o forno utilizado
nos processos de redução e passivação das amostras, no qual foi adaptado um tubo de
quartzo (prevenir reações explosivas devido à difusão de moléculas de hidrogênio) com
termopar interno para garantir a temperatura real na amostra durante as sínteses.
A necessidade do termopar no interior do tubo de quartzo é devida à diferença de
temperatura observada no registrador do forno (cujo termopar fica localizado na parede do
mesmo) e no registrador referente ao termopar interno, a qual atinge valores de até 70ºC,
como pode ser observado pela curva de calibração apresentada na Figura 16.
1

2

5

6
7

7

A

1

2

3

4

5

(a)

(c)

6

(a)

(d)

Especificações dos frascos lavadores: 1. mercúrio líquido utilizado como regulador de pressão atmosférica; 2. segurança; 3.
solução de metavanadato de amônio em HCl e amálgama de Zn/Hg utilizado para remover traços de oxigênio; 4. água
destilada utilizada para retirar o excesso de ácido arrastado com o gás após passar pelo frasco 3; 5. hidróxido de bário
concentrado, utilizado para remover dióxido de carbono; 6. torre de secagem contendo cal sodada e peneira molecular,
utilizada para secagem do gás; 7. sílica gel com indicador, utilizado para indicar a necessidade de troca da coluna de secagem.

Figura 15. (a) Linha de purificação e mistura de gases. (b) sistema de controle de mistura, (c) controladores de
fluxo e (d) forno com tubo de quartzo adaptado.
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Figura 16. Curva de calibração do sistema montado para a síntese de redução e passivação das nanopartículas.
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II.2. CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS
II.2.1. MICROSCOPIA ELETRÔ
NIC A DE TRANSMISSÃO (MET),
EDS) E DIFRAÇÃO ELETRÔ
NIC A
DISPERSIVA DE RAIOS X (X

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA

Morfologia, tamanho, distribuição de tamanho, homogeneidade e espessura da
camada de recobrimento das nanopartículas foram examinadas por microscopia eletrônica
de transmissão nos microscópios JEOL-2000 FXII* e Philips CM200†, ambos operando a 200
kV. Para as amostras de óxidos as suspensões dos pós foram preparadas em água, etanol
ou acetona e, no caso das amostras metálicas o meio de dispersão utilizado foi tolueno.
Todas as amostras foram deixadas em banho de ultra-som até completa dispersão e em
seguida uma gota da suspensão foi depositada sobre suporte de cobre, previamente
recoberto com um filme fino de carbono depositado por “sputtering”. O tamanho médio e o
desvio-padrão (D ± SD) das nanopartículas foram determinados pela contagem de
aproximadamente 200 partículas a fim de obter o grau de polidispersividade (SD/D)13.
Adicionalmente, o caráter monocristalino e a orientação dos eixos cristalográficos foram
determinados através de difração eletrônica de área seletiva (SAD) e por microscopia
eletrônica de alta-resolução (HRTEM). Ainda, em alguns casos, a composição química foi
determinada semi-qualitativamente por espectroscopia de energia dispersiva de raios X
(XEDS) através dos analisadores Oxford Link QX 200 e sonda PGT, ambas acopladas aos
microscópios JEOL e Philips, respectivamente.

II.2.2. DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX
)
A identificação das fases presentes nas amostras foi realizada através da
difratometria de raios X obtida pelo método do pó utilizando os difratômetros Siemens
D5000† e Philips 1710*, no intervalo de 4 a 70 graus em 2T, utilizando radiação KD do cobre
(O=1,5418 Å) com monocromador curvo de grafite e velocidade de varredura de 0,020º/2,0
segundos em 2T. O tamanho médio de cristalito (tC) para diferentes fases foi calculado
utilizando a largura máxima a meia altura das reflexões de interesse em cada caso
aplicando-se equação de Scherrer14,15:

tC

KS O
E c cos T E f

(02)

com KS igual a constante de Scherrer14-16, a qual depende da morfologia dos cristais e
assume valores entre 0,89 e 1,3917, sendo que neste trabalho o valor utilizado foi de 0,90; O
*
†

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC - Espanha
Instituto de Química de Araraquara - UNESP
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é o comprimento da radiação X, neste caso igual a KD do cobre (1,5418 Å); Ec corresponde
ao valor da largura máxima a meia altura da reflexão de interesse, expresso em 2T e deve
ser corrigido com relação ao alargamento instrumental, sendo que neste caso, o parâmetro
foi determinado subtraindo do valor encontrado 0,12, o qual corresponde a largura
instrumental determinada a partir de um padrão de Si; TE corresponde ao ângulo de difração
da reflexão de interesse.

II.2.3.MOBILIDADE ELETROFORÉ
TICA
O ponto isoelétrico das amostras puras e recobertas e informações adicionais sobre
o recobrimento das nanopartículas foram obtidos utilizando medidas de mobilidade
eletroforética em função de pH (3-12) através de análises realizadas nos equipamentos
Coulter Delsa 440* e BI ZetaPlus Brookhaven Instruments†. As medidas foram realizadas
dispersando 10-15 mg de amostra em 100 mL de água à força iônica constante ajustada
com solução de KNO3 10-2 mol/L e a variação de pH foi obtida através de ajustes com
soluções diluídas de KOH e HNO3. Em contato com água ocorre a formação de centros
ativos na superfície dos óxidos devido à adsorção de íons H+ e OH-, os quais determinam a
magnitude do potencial de superfície13. Devido ao comportamento anfótero destes
centros13,18, os mesmo podem dissociar-se em virtude do pH do meio de acordo com as
seguintes reações:
MeOH ' MeO- + H+
+

MeOH + H '

MeOH2+

(03)
(04)

Tais reações mostram a dependência da carga superficial com o pH do meio e,
quando o número de cargas negativas e positivas se equivalem, a carga global sobre a
superfície é neutra, dando origem ao chamado ponto de carga zero (p.c.z.). O ponto
isoelétrico (p.i.e.) e o ponto de carga zero (p.c.z.) coincidem quando não existe adsorção
específica de íons sobre a superfície da partícula. Assim, a utilização de um eletrólito de
suporte com força iônica moderada, como no caso de KNO3, permite inferir que no caso das
amostras analisadas, o p.c.z. e o p.i.e. são coincidentes13,18.

II.2.4. ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO (IV)
A fim de determinar a presença de impurezas nas amostras após a lavagem, foram
obtidos espectros infravermelhos. Os espectros das amostras foram obtidos em pastilha de

*
†

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC - Espanha
Instituto de Química – UNICAMP e Instituto de Química de Araraquara - UNESP
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KBr previamente seco em estufa a 120ºC por 24 horas na proporção de 2:100 (m/m) e faixa
espectral de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 1 cm-1, utilizando-se um espectrômetro FTIR
SPECTRUM 2000 Perkin Elmer*.

II.2.5. ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ATÔ
MICA COM PLASMA ACOPLADO (ICP)
Informações quantitativas sobre a proporção dos diferentes elementos presentes nas
amostras foram obtidas por espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado (ICP)
em um espectrômetro de emissão Plasma 40 Perkin Elmer* previamente calibrado com
soluções padrão dos elementos a serem analisados, neste caso Co, Al, e terras raras (LaTb). As amostras foram preparadas por digestão em ácido a fim de promover a dissolução
de todos os elementos presentes. Em seguida, as soluções foram diluídas a concentrações
conhecidas com água e analisadas.

II.2.6. DETERMINAÇÃO DA Á
REA SUPERFÍCIE ESPECÍFICA (BET)
Informações sobre a evolução da área de superfície específica durante a formação
das nanopartículas de goetita a partir de ferrihidrita foram obtidas através da determinação
da área específica das amostras. As amostras foram deixadas em estufa a 120ºC por 24
horas para eliminar vapores de água adsorvidos na superfície das partículas e transferidas
diretamente para o porta-amostra do equipamento Medidor de Superfície Específica
CG2000 – CG Instrumentos Científicos*, o qual utiliza o método de adsorção de nitrogênio e
as isotermas de BET.

II.2.7. CÁ
LCULO

DAS CARGAS PARCIAIS SOBRE AS ESPÉ
CIES INTERMEDIÁ
RIAS FORMADAS
DURANTE A SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE GOETITA.

Com a ajuda da Teoria dos Orbitais Moleculares, procurou-se propor uma explicação
para

a

estabilidade

dos compostos intermediários:

[Fe(OH2)6]3+,

[Fe(OH)(OH2)5]2+,

[Fe(OH)2(OH2)4]+, [(H2O)4Fe(OH)2Fe(OH2)4]4+, [(H2O)5FeOFe(OH2)5]4+, [Fe2O(OH)(OH2)9]3+,
[Fe2O(OH)2(OH2)8]2+,

[Fe2O(OH)3(OH2)7]+,

[Fe2O(OH)4(OH2)6]0,

[Fe2(OH)6(OH2)4]0,

[Fe(OH)3(OH2)3]0 e [Fe(OH)4(OH2)2, a fim de auxiliar a proposição do mecanismo de
formação das nanopartículas de goetita.
As estruturas eletrônicas destas moléculas foram calculadas através do método
Hartree-Fock-Roothaan ab initio (RHF)19. O conjunto de bases atômicas utilizado foi o 3-

*
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21g(d)20,21 e a geometria molecular foi otimizada pelo método ROHF ab initio, utilizando-se o
Algoritmo de Otimização de Berny22. Os cálculos moleculares executados neste trabalho
foram obtidos através dos softwares Gaussian 9423 e GaussView 1.024. Os hardwares
usados foram IBM RISC/6000 Power2 e IBM SP2. As cargas atômicas foram calculadas
com a ajuda da Análise Populacional de Mulliken25 para todas as moléculas a partir de suas
geometrias otimizadas.

II.2.8. ESPECTROSCOPIA MS
ÖSBAUER (EM)
Informações sobre o estado físico, químico e magnético de todas as formas de Fe
presentes nas amostras, além da proporção relativa de átomos de Fe nas diferentes formas
foram obtidas por espectroscopia Mössbauer. Desta forma, informações sobre a natureza e
a proporção dos átomos de Fe presentes no núcleo e na camada de passivação das
nanopartículas metálicas foram obtidas. A espectroscopia Mössbauer de

57

Fe foi obtida em

um espectrômetro convencional com aceleração constante utilizando fonte de

57

Co contida

em uma matriz de Rh*. As amostras de pós foram empacotadas em um porta-amostra
cilíndrico de náilon com área de seção transversal de 2 cm2 e altura de aproximadamente 2
mm. Os espectros foram obtidos através das amostras preparadas com aproximadamente
10 mg de Fe por cm2 de seção transversal nas temperaturas ambiente e 4,2 K. Os
deslocamentos isoméricos foram obtidos em relação à D-Fe a temperatura ambiente e as
raias espectrais foram ajustadas com curvas Lorentzianas pelo método dos mínimos
quadrados.

II.2.9. MAGNETOMETRIA DE AMOSTRA VIBRANTE (VSM)
A caracterização magnética das amostras foi realizada em magnetômetro de amostra
vibrante (VSM)* e SQUID* comercial e em um VSM PAR 4500†, a temperatura de 300 e 4,2
K com campo aplicado superior a 10 kOe (1 T). Os valores de magnetização de saturação
(MS), coercividade (HC), squareness (S) e magnetização remanente (MR) foram obtidos
através das curvas de histerese magnética a temperatura ambiente. As amostras foram
preparadas pelo empacotamento do pó em um tubo plástico, tal que a razão axial da
amostra resultante foi maior do que cinco, evitando assim correções devido aos efeitos de
desmagnetização de forma3. Os valores da distribuição de campos trocadores (SFD) foram
obtidos diferenciando-se as curvas M-H, conforme indicado pela equação (01),
considerando a largura máxima a meia altura da curva diferencial como sendo a variação da
*
†
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coercividade ('H), obtém-se os valores de SDF = 'H / HC26,27. Para o estudo do mecanismo
de redução das nanopartículas de óxido a metal, o volume de ativação, Va (volume do
material magnético que reverte coerentemente26) foram obtidas das medidas de
magnetização dependente do tempo e os dados analisados pelo método de Gaunt28,29,
utilizando a equação (05):

Va

k BT / H f MS

(05)

com kB igual a constante de Boltzmann, T a temperatura e Hf o campo de flutuação, o qual
representa o efeito da energia térmica sobre a magnetização da amostra e é dado pela
equação (06):

Hf

S / F irr

(06)

com S igual ao coeficiente de viscosidade magnética, dado por:

S

dM / d [ln( t )]

(07)

F irr é a susceptibilidade irreversível, a qual pode ser obtida através da diferencial da curva
de desmagnetização de remanência (DCD) e t corresponde ao tempo. As curvas DCD foram
obtidas medindo-se a magnetização remanente removendo-se o campo negativo aplicado
para o valor da amostra inicialmente saturada (na direção positiva). Em particular, os valores
de susceptibilidade irreversível obtidos pelas curvas DCD também foram utilizados para
seguir a transformação das nanopartículas de magnetita a D-Fe.
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III.1. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS PRECURSORES
Devido

às

exigências

morfológicas

e

estruturais

que

devem

possuir

as

nanopartículas para o emprego em tecnologia de gravação magnética avançada, um dos
maiores desafios deste trabalho foi a obtenção de precursores aciculares com estreita
distribuição de tamanho, menores do que 200 nm, com elevada razão axial na forma de
óxidos ou oxihidróxidos de ferro. Deve-se salientar que as sínteses realizadas são
relacionadas às reações de hidrólise de sais de Fe(III) em solução e que este tipo de reação
é extremamente sensível a diversos parâmetros e que pequenas variações nas condições
experimentais podem conduzir a produtos muito diferentes. Desta forma, durante as
sínteses tentou-se explorar diferentes condições objetivando a obtenção de precursores
com o menor tamanho possível, com características monodispersas, elevada razão axial e
monofásicos com relação à estrutura cristalina.
Os possíveis precursores de partículas aciculares de ferro metálico são os
oxihidróxidos: D-FeOOH (goetita), E- FeOOH (akaganeita) e J-FeOOH (lepidocrocita) e os
óxidos: D-Fe2O3 (hematita) e Fe3O4 (magnetita). Dentre os oxihidróxidos de ferro, a goetita é
o precursor mais utilizado na preparação de partículas de D-Fe1-4. A lepidocrocita é de difícil
obtenção como fase pura, uma vez que se forma sob condições de síntese bastante
restritas e normalmente é obtida com larga distribuição de tamanho de partículas. Por outro
lado, espera-se que a akaganeita resulte em partículas de ferro metálico muito mais porosas
do que no caso da goetita como foi observado em partículas de J-Fe2O3 (maghemita)
obtidas a partir deste oxihidróxido5,6. Estes aspectos dificultam a utilização destes
compostos como precursores de partículas metálicas7.
A goetita, por sua vez apresenta hábito cristalino acicular, crescendo com relativa
facilidade ao longo da direção cristalográfica (001)8. Em princípio, também poderia-se
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pensar que a goetita não é um precursor ideal para as partículas de ferro, uma vez que a
presença de grupos OH em sua estrutura, os quais são eliminados durante o tratamento
térmico para a formação de hematita, promovem a formação de poros em detrimento das
propriedades magnéticas do material. Por outro lado, a redução direta de goetita a ferro é
seguida por uma dramática mudança estrutural com um aumento considerável na densidade
das partículas, a qual passa de ~4 para ~8. Ainda quanto aos possíveis precursores, a
magnetita não pode ser obtida diretamente na forma acicular devido, em parte, a sua
cristalização em um sistema cúbico9. Desta forma, os dois precursores que restam para a
obtenção de partículas aciculares de ferro são goetita e hematita e, ambos serão estudados
neste trabalho.

III.1.1. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE HEMATITA (D-FE2O3)
Inicialmente utilizou-se a metodologia de hidrólise ácida forçada10,11 para a obtenção
de nanopartículas aciculares de hematita, conforme a síntese proposta por Ozaki12. Neste
procedimento, uma suspensão de hidróxido de ferro foi formada com excesso de base e
após sucessivas lavagens, o pH da mesma foi mantido em ~9,3. A esta solução adicionouse ácido clorídrico a fim de promover a reação de hidrólise ácida. Nestas condições, tempos
de envelhecimento relativamente longos seriam necessários para que os equilíbrios de
hidrólise fossem alcançados, levando a solubilização do precipitado de hidróxido férrico, a
nucleação e crescimento da fase hematita8. Ainda, longos períodos de envelhecimento
estão normalmente relacionados a processos de nucleação e crescimento igualmente
lentos, o que provocaria um aumento no tamanho das partículas obtidas8-10, o que é
totalmente indesejável neste trabalho. Desta forma, montou-se um reator que permite a
obtenção do equilíbrio do sistema durante o envelhecimento sem que haja evaporação do
meio de dispersão, uma vez que a temperatura de síntese corresponde à temperatura de
ebulição da água. O reator é composto por um vidro de borossilicato com paredes espessas
ao qual foi adaptado um sistema de vedação que mantém a pressão no interior do frasco
sem perda de reagentes.O sistema é, então, chamado de hidrólise ácida forçada devido à
utilização de ácido para promover as reações de hidrólise e utilizando altas temperaturas
para acelerar a cinética da reação. A natureza e a concentração dos reagentes, bem como o
tempo de envelhecimento foram variados a fim de verificar seus efeitos sobre as partículas
obtidas. Tais condições experimentais e as características morfológica das partículas
obtidas por microscopia eletrô
nica de transmissão, encontram-se na Tabela 8.
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Tabela 8. Condições experimentais e características morfológicas das nanopartículas de hematita obtidas por
hidrólise ácida forçada. A temperatura de envelhecimento foi de 100 ºC para todas as amostras.
a

Amostra
S148
S248
S230
N148

[Fe3+]
mol/L

Ânion

0,020
0,020
0,020
0,020

SO4
=
SO4
=
SO4
NO3

=

HCl b
(mL)

Tempo
(h)

Razão
axial c

Comprimento d
(nm)

Grau de
polidispersividade e

10
20
20
10

48
48
30
48

~5
~4
~4
~5

210 (20,6)
272 (32,4)
457 (53,7)
403 (43,7)

0,10
0,12
0,12
0,11

a

A letra distingue o ânion sulfato (S) ou nitrato (N); o segundo número a quantidade de HCl adicionado ao sistema 10 mL (1),
b
c
20 mL (2); os dois último números o tempo de envelhecimento em horas; Solução de HCl 1,0 mol/L; Comprimento/Largura
d
e
do elipsóide; o número entre parentes corresponde ao desvio-padrão (SD) e SD/comprimento.

Para todas as amostras identificadas na Tabela 8, a difratometria de raios X mostrou
a presença de uma única fase cristalina caracterizada como hematita, conforme pode ser

Intensidade / unid. arb.

observado na Figura 17 a qual apresenta o DRX obtido para a amostra S148.

10

20

30

40

50

60

70

2T (grau)

D-Fe2O3

Figura 17. DRX obtido para a amostra de hematita S148 e padrão de difração.

A Figura 18 mostra a MET para a amostra S148, indicando a presença de
nanopartículas aciculares e uniformes com tamanho médio de 210±21 nm e com razão axial
ao redor de 5. O grau de polidispersividade da amostra S148, igual a 10 %, indica tratar-se
de um sistema de partículas monodisperso13. A morfologia acicular foi observada por MET
para todas as amostras, variando a relação axial e o tamanho das partículas dependendo
das condições experimentais utilizadas.
Como pode ser observado pelos dados apresentados na Tabela 8, todas as
condições experimentais levam à formação de nanopartículas com elevada uniformidade de
forma e de tamanho, como mostrado pelo grau de polidispersividade, o qual deve ser menor
ou igual a 10% para sistemas monodispersos. Entretanto, a natureza e a concentração dos
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reagentes utilizados afeta sensivelmente o tamanho das nanopartículas. Comparando-se as
amostras S148 e N148, obtidas nas mesmas condições experimentais, observa-se que a
utilização de sais de sulfato parece favorecer a formação de partículas menores. Via de
regra, o aumento da concentração de ácido clorídrico e a diminuição do tempo de
envelhecimento provocam diminuição da razão axial e , assim como a utilização de sais de
nitrato férrico, aumentam o tamanho das partículas.

Frequência (%)

100

Média = 0,210
Desvio = 0,021

80

60

40

20

0

200 nm

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

Comprimento (Pm)

Figura 18. MET das nanopartículas de hematita e respectiva distribuição de tamanho referente à direção do
maior eixo elipsoidal (amostra S148). A linha cheia indica a distribuição normal ajustada sobre os dados
experimentais.

Como mencionado na parte experimental, foi adicionado 4x10-4 mol/L de dihidrogênio
fosfato de sódio em todos os sistemas, o qual age como direcionador de crescimento.
Trabalhos anteriores utilizando sais precursores na forma de cloreto e nitrato12, indicam que
aumentando a concentração dos íons fosfato, observa-se um aumento da razão axial,
acompanhada entretanto por considerável aumento do tamanho das partículas. Ainda,
utilizando-se cloreto férrico como precursor, trabalhos na literatura11,14 mostram que na
ausência de íons fosfatos, obtém-se nanopartículas aciculares de hematita, cujo mecanismo
de formação segue o esquema clássico de LaMer e Dinegar15. A hematita possui hábito
cristalino hexagonal, crescendo, normalmente, como plaquetas hexagonais e a presença
dos íons fosfato parece favorecer o crescimento das partículas na direção normal a face das
plaquetas. Desta forma, formam-se partículas alongadas, que devido à elevada energia de
superfície acabam por arredondar as faces dando origem a elipsóides8, como observado nas
MET. Uma vez que a diminuição da concentração de ácido parece diminuir o tamanho das
partículas sem prejuízos consideráveis na razão axial, preparou-se uma amostra utilizando 5
mL de HCl 1,0 mol/L. Contudo, mesmo em períodos de envelhecimento superiores a 96
horas não foi observado a formação de partículas de hematita e, das sínteses realizadas, a
amostra S148 foi a que apresentou o menor tamanho de partícula com boa razão axial.
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A fim de identificar uma possível direção preferencial de crescimento, as partículas
da amostra S148 foram submetidas a análise por microscopia eletrô
nica de alta resolução
(HRTEM), obtendo-se, também, padrões de difração eletrô
n ica, cujos resultados encontramse na Figura 19.
Através da microscopia de alta resolução pode-se constatar que as nanopartículas
obtidas são monocristalinas, como indicado pela textura observada ao longo do plano (012)
por toda a partícula. Ainda, através da difração eletrô
nica, foi possível determinar a direção
cristalográfica correspondente ao maior eixo da partícula, ou seja, a direção de crescimento
preferencial. Como representado esquematicamente na Figura 19, a nanopartícula de
hematita obtida cresce na direção cristalográfica (001), o que está de acordo com trabalhos
da literatura8,14 e diferem de partículas de hematita obtidas pela desidroxilação de goetita, as
quais possuem crescimento na direção cristalográfica (100)8.

Figura 19. HRTEM da amostra de hematita. No centro, o padrão de difração eletrônica correspondente a
nanopartícula e à direita (detalhe A) indica a textura da partícula ao longo do plano (012) e a
representação esquemática da direção de crescimento do cristal.

Uma vez que se partiu de uma rota sintética já conhecida para a obtenção das
nanopartículas de hematita, onde apenas o tipo de sal precursor foi modificado, os
resultados obtidos estão de acordo com o esperado. Entretanto, como um dos objetivos
deste trabalho é obter nanopartículas aciculares com o menor tamanho possível, esta rota
sintética não permitiu diminuir o tamanho das nanopartículas abaixo de 210 nm, sem
prejuízos para a forma acicular. Outro inconveniente é a quantidade de produto obtido em
cada síntese, variando de 650-750 mg partindo de 1,0 L de solução, o que para uma
potencial aplicação industrial é infinitamente baixo. Por outro lado, devido à uniformidade
estrutural e morfológica observada nas nanopartículas de hematita, as mesmas foram
utilizadas em estudos posteriores para avaliação do mecanismo de transformação de DFe2O3 a D-Fe, como será discutido na seção (III.4.1).

CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO

43

III.1.2. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE GOETITA (D-FeOOH)
Na busca de novos precursores que possibilitem a obtenção de partículas menores,
uma vez que as menores nanopartículas comerciais aciculares, as quais preservam as
propriedades magnéticas desejadas para gravação, são da ordem de 80 nm na direção do
maior eixo, e possuem razão axial de ~61,2, iniciou-se o estudo da obtenção de
nanopartículas aciculares de goetita através da modificação da metodologia proposta por
Atkinson16.

III.1.2.1 Método I: Variação da metodologia proposta por Atkinson
O método de síntese proposto por Atkinson16 consiste basicamente da transformação
de géis de ferrihidrita não-cristalinos ou de baixa cristalinidade, obtidos a partir da hidrólise
básica de sais férricos, em partículas de goetita. A ferrihidrita é um hidróxido de ferro não
estequiométrico cuja representação geral é dada por [FepOq(OH)p+r](2p-2q-r)+ e sua formação
encontra-se vinculada à velocidade e condições de hidrólise17. O tipo de partícula, ou seja,
natureza, forma e tamanho é controlado através de variáveis como concentração de íons
hidroxila, temperatura, pH e natureza do frasco reator em ambos os estágios de nucleação e
crescimento. Dados da literatura16-18 indicam que aumentando a concentração de íons
hidroxila em relação à quantidade de ferro durante o processo de nucleação, obtém-se
como produto final partículas aciculares de goetita menores que os convencionalmente
descritos na literatura, devido à maior formação de núcleos e que, ao contrário, diminuindo a
relação acima mencionada, ocorre a nucleação de ferrihidrita/hematita resultando em
partículas de goetita com hábito geminado (“twins”) 8. Outro fator importante durante o
processo de crescimento dos cristais é o pH o qual, pode favorecer o crescimento da fase
goetita (elevados valores de pH) ou da fase hematita (baixos valores de pH). Desta forma,
na metodologia empregada utilizou-se elevada relação OH/Fe durante o processo de
crescimento a fim de aumentar a formação de núcleos e consequentemente, obter partículas
menores durante a etapa de crescimento. Ainda, a temperatura de nucleação foi mantida a
21qC com o intuito de obter uma nucleação homogênea controlando-se, assim, a velocidade
de hidrólise do processo.
Tanto silício como fósforo18 foram utilizados como dopantes numa tentativa de
diminuir o tamanho das partículas de goetita uma vez que os resultados obtidos pela
metodologia aplicada geram partículas grandes e com ampla distribuição de tamanho
(0,200-0,600 Pm). Esta tentativa em reduzir o tamanho utilizando tais dopantes poderia ser
justificada, em parte, por uma inibição na direção [001] do cristal, a qual representa a
direção preferencial de crescimento de partículas de goetita alongadas. O processo de
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transformação de ferrihidrita a goetita envolve a dissolução da primeira fase seguida pela
recristalização da segunda. Em meio fortemente alcalino, a ferrihidrita sofre solubilização
parcial8 formando, preferencialmente, monô
meros do tipo ferrato, [Fe(OH) 4]-. Tais espécies
monovalentes são consideradas como as unidades de crescimento mais satisfatórias porque
precisam perder somente uma unidade de carga para incorporar-se a estrutura cristalina. À
medida que os monô
meros incorporam-se form am uma cadeia octaédrica, a qual possui
extremidades energeticamente mais favoráveis à adsorção de silício e fósforo. Desta forma,
a presença destes íons em solução atua como inibidor de crescimento para a fase goetita e,
em excesso, como direcionador de crescimento para a fase hematita19, como observado na
síntese de nanopartículas de hematita.
Além de silício e fósforo, também foram utilizadas pequenas quantidades de alumínio
como dopante em algumas sínteses na tentativa de, também, promover a redução no
tamanho das partículas obtidas. A substituição de alumínio em óxidos de ferro já vem sendo
estudada e realizada nos últimos anos, reportando substituições no intervalo de zero a 33 %
em porcentagem molar8,20-24. Os íons Al3+ são ligeiramente menores do que os íons Fe3+,
0,53Åversus 0,65Åe assim, quando alumínio substitui ferro nos óxidos de ferro, o tamanho
médio da célula unitária decresce, permanecendo as demais quantidades inalteradas. Desta
forma, a substituição de ferro por alumínio na estrutura da goetita deveria levar a redução do
tamanho das partículas20,21. Contudo, a quantidade de alumínio deve ser cuidadosamente
utilizada a fim de que não favoreça a formação da fase hematita, comumente observada em
altas concentrações de alumínio, também para que não ocorrer a formação excessiva de
rugosidade e/ou defeitos na superfície das partículas e, ainda, não provocar alterações
significativas nas propriedades magnéticas21-23. Diante do exposto acima, escolheu-se a
razão molar de 2% e 3% de alumínio em relação à quantidade total de metal presente na
estrutura. Esta quantidade, segundo a literatura, é suficiente para provocar diminuição no
tamanho das partículas de goetita sem afetar as demais propriedades como de superfície e
magnéticas.
Com relação ao efeito dos dopantes silício e fósforo, os difratogramas de raios X,
apresentados na Figura 20, indicam a presença da fase goetita para todas as amostras
sintetizadas com exceção da amostra GPSi a qual apresenta uma mistura de fases goetita e
hematita, sendo que esta última em pequena quantidade relativamente à primeira. A fase
hematita na amostra GPSi é atribuída à quantidade de dopante utilizada. Evidentemente,
tanto fósforo quanto silício atuam como inibidores da fase goetita e, no caso específico
desta amostra, utilizou-se os dois dopantes juntos, o que provocou o crescimento da fase
hematita em detrimento da fase goetita.
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Figura 20. DRX das amostras de goetita obtidas pelo Método I: pura e dopadas com silício, fósforo e alumínio.

A Figura 20 mostra ainda a diferença de cristalinidade nas amostras à medida que o
dopante é introduzido no sistema. Aparentemente, a presença de fósforo não altera
significativamente a cristalinidade da amostra provocando uma pequena diminuição da
mesma quando comparada à amostra GPURA sintetizada na ausência de dopantes. Por outro
lado, a presença de silício provoca significativa redução na cristalinidade da amostra,
observada pelo alargamento pronunciado nos padrão de difração.
Através dos difratogramas de raios X apresentados na Figura 20, já é possível
observar um primeiro efeito da presença do íon alumínio na formação das partículas de
goetita, isto é, um pequeno deslocamento das reflexões para valores maiores de 2T(menor
d), como esperado no caso de substituição de ferro por alumínio. O fenô
meno o bservado
nas reflexões pode ser melhor analisado comparando-se os valores obtidos para os
parâmetros de rede da amostra GAl2 indicados na Tabela 9.

Tabela 9. Parâmetros de rede teórico (JCPDF nq 29-0713) e calculado para a amostra GAL2 dopada com Al na
razão molar de Al(Al+Fe) = 0,02.

Parâmetro de rede
a
b
c

Dimensões (Å)
Teórico (T)

Calculado (C)

4,608
9,956
3,021

4,599
9,948
2,983

Diferença (T-C)
0,009
0,008
0,038
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Observando os dados indicados na Tabela 9 pode-se notar que ocorreu uma
pequena variação nas dimensões da célula unitária. Como utilizou-se apenas 2% em
porcentagem molar de alumínio em relação ao ferro, a diferença entre os valores obtidos e
os da literatura não deve ser muito maior do que o encontrado neste caso20. A variação
encontrada para os parâmetros a e b possuem a mesma ordem de grandeza e são muito
menores se comparadas com a variação obtida em c, indicando que a direção c é a que
mais sofre a influência na substituição de ferro por alumínio, o que também está em
concordância com a literatura20. Este comportamento deve refletir sobre a morfologia da
partícula final, uma vez a direção de crescimento da partícula de goetita é diretamente
influenciada pelo parâmetro de rede c. A discussão acima não pode ser aplicada para o
caso da amostra GAl3 porque, como observado no DRX da Figura 20, a amostra apresenta
mistura de fase goetita e hematita, indicando que, provavelmente 3% de alumínio com
relação à quantidade de ferro é suficientemente alta para favorecer a formação da fase
hematita.
A fim de comprovar a presença dos dopantes, foram realizadas análises por
espectrometria ICP cujos resultados referentes à composição química das amostras são
apresentados na Tabela 10, e comprovam a presença do dopante nas partículas.
Tabela 10. Composição química obtida por espectrometria ICP para as amostras de goetita dopadas com Si, P e
Al.

Amostra
G
GP
GSi
GPSi
GAl2
GAl3

Composição química (% peso atômico r 0,1)
P

Si

Al

—
4,9
—
2,8
—
—

—
—
1,7
1,9
—
—

—
—
—
—
1,9
3,0

As micrografias apresentadas na Figura 21 mostram a obtenção de partículas
aciculares de goetita para todas as amostras. No caso da amostra GPURA as partículas
possuem tamanho de 0,4-0,6 Pm na direção alongada e razão axial média de ~5, como
esperado quanto da utilização da síntese proposta por Atkinson, sem a adição de dopantes.
De maneira geral, observam-se amostras com larga distribuição de tamanho e, com
relação à morfologia, apesar de apresentar partículas aciculares, pode-se notar a presença
de partículas com distinta razão axial, variando desde partículas com forma de “spindle”até
partículas em forma de agulha. O dopante, tanto silício quanto fósforo, não apresentou o
efeito esperado uma vez que para todas as amostras dopadas o tamanho das partículas é
praticamente o mesmo que o observado para a amostra pura.
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Figura 21. MET das amostras de goetita obtidas pelo Método I: pura e dopadas com silício, fósforo e alumínio.

Pode-se ressaltar ainda, que a amostra GPSi apresenta baixa homogeneidade de
forma e de tamanho o que pode ser explicado pela utilização conjunta dos dois dopantes,
silício e fósforo. O efeito de inibição de tamanho causou perda da homogeneidade quando
comparada a amostra pura. Aparentemente, o fósforo surtiu melhor efeito do que o silício
como pode ser notado para a amostra GP. Esta amostra apresenta-se com partículas
grandes e também partículas menores da ordem de 0,25 Pm. Outra característica desta
amostra é o fato de que as partículas parecem ser formadas pela agregação de várias
partículas em forma de barras com elevada razão axial. O fato de que a utilização de fósforo
como dopante apresentou resultado mais satisfatório na redução do tamanho das partículas
e que as mesmas parecem ser formadas pela agregação de partículas menores na forma de
agulhas, conduziu a repetir a síntese, aumentando-se a proporção de P/Fe de 5 para 10% e
coletando-se amostras durante a etapa de crescimento das partículas. Esse procedimento
foi adotado na tentativa de conseguir uma amostra homogênea e com partículas menores,
além de possibilitar interromper a reação no momento em que ocorre a formação das
partículas em forma de barra evitando assim que se agreguem. A Figura 22 apresenta as
micrografias obtidas a diferentes tempos de envelhecimento durante a etapa de crescimento
das partículas.
Como pode ser observado pelas micrografias apresentadas na Figura 22, a formação
das partículas de goetita inicia-se logo após a adição da base utilizada para a etapa de
crescimento. Desta forma, não foi possível identificar um intervalo de tempo onde inicia-se a
formação e/ou a agregação das partículas de goetita em forma de barras, as quais resultam
na obtenção das partículas na forma de “spindle s”. Os dados de espectr ometria ICP indicam

48

CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO

a presença de fósforo na proporção de 8,7 % atm, frente à quantidade de ferro. Mesmo
aumentando a quantidade de dopante, o crescimento da partícula foi maior do que o
desejado, apresentando partículas com tamanho da ordem de 0,4 Pm, embora a amostra
encontra-se mais homogênea com relação à distribuição de tamanho e de forma das
partículas. Contudo, apresenta partículas grandes com baixa razão axial mostrando-se
insatisfatória como precursor de partículas de ferro metálico para uso em gravação
magnética.

(a)

(b)

200 nm

400 nm

(c)
(d)

400 nm

400 nm

Figura 22. MET da amostra de goetita obtida na presença de fósforo (razão molar P/Fe = 0,10) em diferentes
tempos de crescimento: (a) 0, (b) 5, (c) 25 e (d) 50 horas.

No caso das amostras dopadas com alumínio, as micrografias (Figura 21) mostram
que para a amostra GAl2, ocorreu significativa redução no tamanho das partículas, as quais
apresentam-se com tamanho médio ao redor de 100 nm. Entretanto, como as direções
cristalográficas a e b não foram afetadas pela presença do dopante, também foi observado
uma queda brusca no valor da razão axial, diminuindo de ~6 para ~3. Para a amostra GAl3,
observa-se partículas alongadas de goetita e agregados formados por partículas com
morfologia irregular atribuído a fase hematita, o que está em concordância com os
resultados de difratometria de raios X. Pode-se inferir, portanto, que apesar dos resultados
terem mostrado uma diminuição no tamanho das partículas de goetita utilizando a
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incorporação de alumínio na estrutura cristalina da mesma, este efeito prejudica a
homogeneidade de forma uma vez que a incorporação tem efeito na direção c. Este fato é
justificado levando-se em conta que a direção cristalográfica (001) foi observada como
sendo a direção de crescimento do maior eixo no caso de partículas aciculares de goetita25.
Pode-se concluir, portanto, que a metodologia proposta por Atkinson, mesmo
utilizando dopantes para inibir o crescimento das partículas de goetita não se mostrou eficaz
na obtenção de bons precursores de partículas metálicas para gravação magnética.

III.1.2.2. Método II: Nova rota sintética baseada na utilização de carbonato
III.1.2.2.1. Influência das condições experimentais
Durante o emprego do Método I na tentativa de obter as nanopartículas de goetita,
pode-se constatar alguns pontos importantes, como por exemplo: (i) o primeiro estágio, de
nucleação, é importante para obtenção de partículas homogêneas quanto a forma e
tamanho e não deve ser por tempo prolongado ou mesmo utilizar uma razão de hidrólise
muito alta; (ii) a utilização de dopantes para redução do tamanho das partículas é eficaz,
como no caso do alumínio, porém a redução ocorre em uma única direção prejudicando a
razão axial das partículas obtidas; (iii) o pH de crescimento não deve ser excessivamente
básico porque provoca maior crescimento das partículas em decorrência da formação de
espécies monovalentes de ferro na solução, como por exemplo, [Fe(OH)4]- e (iv) menores
concentrações de íons hidroxila durante o período de crescimento das partículas podem ser
obtidas modificando o meio alcalino por uma base mais fraca.
Diante destas observações e embasado na síntese anteriormente descrita, uma nova
metodologia de síntese foi proposta. Esta nova metodologia consiste basicamente na
utilização de carbonato de sódio como meio alcalino durante o estágio de crescimento das
partículas, e da diminuição da concentração de hidroxila e do tempo de envelhecimento no
estágio inicial das reações de hidrólise. A escolha da base está embasada em trabalhos da
literatura para obtenção de partículas aciculares de goetita em sistemas que utilizam sais
ferrosos4,26-28. Em geral, o tamanho de cristal obtido para partículas formadas pela oxidação
de soluções de ferro (II) é menor do que aquelas obtidas em soluções alcalinas de ferro (III).
Entretanto, partículas de goetita com comprimento menor do que 200 nm vêm sendo obtidas
através da hidrólise de soluções de ferro(III) em dois estágios: precipitação inicial de
ferrihidrita e subseqüente nucleação e crescimento das nanopartículas de goetita por
aquecimento a temperatura constante e utilizando uma base forte durante o estágio de
crescimento (NaOH).
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A nova rota sintética para obtenção de nanopartículas de goetita desenvolvida neste
trabalho pode ser resumida como mostrado na Figura 23 e introduz duas importantes
modificações na metodologia proposta por Atkinson: (i) a utilização de carbonato de sódio
para controlar a concentração de íons hidroxila (pH = 10) com o intuito de obter condições
mais uniformes durante a síntese devido, principalmente, ao efeito tampão apresentado
pelos íons carbonato em solução e (ii) a separação do estágio de formação da goetita em
duas etapas, através do aquecimento a 40 qC por 48 horas e a 60 qC durante o restante da
síntese. Desta forma, espera-se separar os processos de nucleação e crescimento das
partículas de goetita, promovendo a formação de um número máximo de núcleos de goetita
nas primeiras 48 horas para produzir partículas finais menores e mais uniformes3.
Adicionalmente, como descrito na parte experimental, foram realizadas diversas sínteses
modificando a concentração de reagentes e a natureza da base durante a etapa de
crescimento, cujos resultados estão relatados e discutidos abaixo.

PRECIPITAÇÃO
DE FERRIHIDRITA

[ OH ]1 [ CO3 ]2

[ Fe ]
[ Fe ]

ENVELHECIMENTO

Dissolução e
Nucleação
40 °C / 2 dias

NÚCLEOS
DE GOETITA

Crescimento
60

°C

/ 3 dias

PARTÍCULAS
DE GOETITA

pH2 ~10

Figura 23 . Esquema experimental para a preparação de partículas de goetita pelo Método II.

Os resultados de difratometria de raios X (Figura 24) indicaram que para algumas
composições utilizadas na síntese ocorreu a formação da fase hematita em conjunto com a
fase goetita. Para os casos onde observa-se a formação da fase hematita, a mesma pode
ser justificada analisando-se os casos individualmente. Para a amostra GB diminuiu-se a
concentração de ferro, mantendo a proporção de 0,35 com relação aos íons hidroxila, como
indicado na Tabela 6 na parte experimental.
Neste caso, dada a baixa concentração de íons férricos, a nucleação foi limitada e a
elevada carga negativa, proveniente da alta concentração de íons hidroxila no meio,
presente na ferrihidrita neste pH, sobretudo na superfície das partículas formadas, pode
retardar a etapa de agregação29. Como o pH da solução permanece ao redor de 1,5 uma
mudança apreciável pode ocorrer com as espécies polinucleares formadas devido à baixa
concentração de ferro, isto e, espécies monovalentes [Fe(OH)2]+ podem transformarem-se
em divalente [FeOH]2+ ou tetravalente [Fe2(OH)2]4+ e contribuir para o aumento de
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solubilidade da ferrihidrita e, conseqüentemente, causar uma diminuição na formação de
goetita8.

Hematita

GF

Intensidade / unid. arb.

GE
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GC
GB
GA
G
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2T / grau
Goetita

Figura 24. DRX das amostras de goetita sintetizadas a partir da nova rota sintética utilizando carbonato de sódio.

A explicação para a presença da fase hematita nas amostras GD e GF pode ser dada
em função da baixa concentração de íons hidroxila no meio o que pode levar a uma maior
agregação das partículas de ferrihidrita e, desta forma, favorecer a formação de hematita
cujo mecanismo de crescimento, como dito anteriormente, dá-se pela agregação da
ferrihidrita e posterior nucleação destes agregados22,30. Assim, para que somente partículas
de goetita sejam obtidas, várias restrições devem ser consideradas neste sistema, tais
como: (i) a utilização de concentrações de sais de ferro iguais ou superiores a 0,1 mol/L e (ii)
as razões [OH]/[Fe] não devem ser inferiores a 0,35 durante o primeiro estágio de
envelhecimento. Em adição, para obtenção de goetita pura, a presença de NaOH durante o
primeiro estágio é fundamental, como pode ser observado comparando-se as amostras GE e
GF. Também deve ser mencionado que quando NaOH foi utilizado no segundo estágio em
substituição ao carbonato de sódio, sempre se observa a formação da fase goetita pura, e o
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tamanho das partículas depende da razão [OH]/[Fe] utilizada. Partículas ao redor de 230 nm
de comprimento foram obtidas para uma razão [OH]/[Fe] ao redor de 0,75, a qual
corresponde a valores de pH ~10, como aqueles alcançados no caso de carbonatos.
Também, utilizando-se NaOH no segundo estágio em razões [OH]/[Fe] >0,75, obtém-se
partículas com tamanho maior à medida que a razão é aumentada e, para razões [OH]/[Fe]
<0,75, obtém-se com baixa razão axial. Cabe ressaltar ainda que após o processo de
lavagem, a análise por espectroscopia infravermelho indicou apenas a presença das
vibrações típicas de goetita e nenhuma banda correspondente a presença de carbonatos, na
região de 2400 cm-1, foi observada.
As amostras cuja fase goetita foi obtida foram analisadas por microscopia eletrô
nica
de transmissão e os dados estão apresentados na Figura 25, juntamente com as
distribuições do tamanho correspondentes ao comprimento e à largura das partículas. De
maneira geral, as micrografias mostram diferentes tamanhos e graus de homogeneidade
entre as amostras. As amostras G e GE apresentam elevada homogeneidade morfológica
com graus de polidispersividade menores do que 0,10 (Tabela 11), correspondendo,
portanto, à sistemas monodispersos13. Por outro lado, a amostra GA, preparada com alta
concentração do sal de ferro, é bastante heterogênea tanto no que se refere à forma quanto
ao tamanho das partículas. De fato, elevadas concentrações de ferro têm sido reportadas
como responsáveis pela diminuição da velocidade dos processos de hidrólise, o que causa
decréscimo no número inicial de núcleos conduzindo a formação de partículas maiores16.
Por outro lado, a amostra GC, obtida com a mais alta relação [OH]/[Fe] (0,50), apresentou
tamanho de partículas similar ao da amostra G, mas com grau de polidispersividade maior.
Comparando-se estes resultados, é possível observar que a primeira alteração introduzida
na rota originalmente proposta por Atkinson, surtiu o efeito desejado, ou seja, um melhor
controle da concentração de íons hidroxila durante os processos de nucleação e
crescimento das partículas de goetita é fundamental para controlar o tamanho e a
homogeneidade das mesmas. Ressalta-se que na rota proposta, além da obtenção de dois
sistemas monodispersos, um deles, a amostra G, possui tamanho médio de 60 nm e razão
axial igual a 6, os quais além de possibilitarem sua utilização como precursores das
partículas metálicas, indicam a manutenção da razão axial com diminuição de
aproximadamente

20%

no

tamanho

das

partículas

com

relação

às

utilizadas

comercialmente. O tamanho de 60 nm está aproximadamente no limite para que, uma vez
reduzida a ferro metálico, a partícula não apresente os efeitos de superparamagnetismo
esperado no caso de partículas muito pequenas o que levaria a degradação das
propriedades magnéticas. Estes efeitos vem sendo estudos e os dados mais recentes da
literatura, mostram a presença do mesmo em partículas aciculares menores do que 40 nm
na direção do maior eixo31,32.
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Figura 25. MET das nanopartículas de goetita obtidas de acordo com as condições da Tabela 6. Os detalhes
mostram as distribuições de tamanho (comprimento e largura) das nanopartículas aciculares de goetita.
Tabela 11. Efeito das condições experimentais sobre a distribuição e o tamanho final das partículas nas
amostras de goetita*.

TEM

Amostra
G
GA
GC
GE

Grau de polidispersividade

C (nm)

L (nm)

C/L

SD/C

SD/L

60 (5)
300 (80)
70 (14)
230 (14)

10 (1)
74 (34)
14 (2)
22 (2)

6
4
5
10

0,08
0,27
0,20
0,06

0,01
0,46
0,14
0,09

* C: comprimento, L: largura, C/L: razão axial e SD: desvio padrão. Os números entre parênteses correspondem ao SD para as
respectivas medidas.

O tamanho de cristalito das amostras monodispersas (G e GE) foi calculado utilizando
a equação de Scherrer33 e a largura máxima a meia altura da reflexão (020), a qual vem
sendo relatada na literatura como correspondente à largura no caso de partículas aciculares
de goetita34. Os valores obtidos: 9,9 ± 0,2 nm e 21,5 ± 0,4 nm para as amostras G e GE,
respectivamente, indicam que, em ambos os casos, as partículas são formadas por
monocristais, de acordo as dimensões observadas por MET (Tabela 11). Suportando este
resultado, a Figura 26 mostra a microscopia eletrô
nica de alta resolução (HRTEM) para a
amostra G, a qual ilustra a textura das nanopartículas de goetita ao longo dos plano (110), o
que sugere que o eixo cristalográfico 001 encontra-se paralelo a direção da maior dimensão
da partícula, em concordância com o hábito cristalino de crescimento da goetita25.
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Figura 26. HRTEM da amostra G mostrando a textura da partícula ao longo do plano (110).

Assim, pode-se inferir que durante o estágio inicial, altas concentrações de Fe(III) e
-

de OH levam a formação de partículas heterogêneas (amostras GA e GC), enquanto que o
contrário, baixas concentrações de Fe(III) e de OH-, favorecem a formação da fase hematita
(amostras GB e GD). Da mesma maneira, quando carbonato de sódio foi utilizado no lugar de
hidróxido de sódio no estágio inicial (amostra GF), o efeito é similar ao observado para
baixas concentrações de hidroxila e a presença da fase hematita foi identificada.
A segunda modificação proposta para esta síntese é a utilização de duas
temperaturas distintas para promover a nucleação e o crescimento das partículas de goetita.
Com a temperatura inicialmente menor (40 qC) espera-se um aumento na supersaturação
devido ao decréscimo na solubilidade do sal de ferro e, ainda, um aumento no número inicial
de núcleos de goetita, o que conduziria a partículas menores. De fato, quando a temperatura
foi fixada a 60 qC durante todo o segundo estágio, foram obtidas partículas de goetita com
baixa uniformidade e tamanhos maiores, 300-500 nm de comprimento. A temperatura de 40
qC parece ser suficiente para promover a dissolução da ferrihidrita e a nucleação da goetita.
Entretanto, a esta temperatura, a velocidade de crescimento das partículas deve ser
relativamente muito menor do que a velocidade de nucleação. O aumento adicional na
temperatura para 60 qC leva ao crescimento dos núcleos, conduzindo a um sólido muito
mais uniforme favorecido pela melhor incorporação do produto remanescente a altas
temperaturas, na qual o envelhecimento de Ostwald poderia estar ocorrendo até mesmo a
esta temperatura35. Os resultados obtidos e a metodologia empregada na obtenção desta
amostra são inéditos na literatura em se tratando de sistemas férricos. Ainda, no caso de
partículas menores do que 60 nm, os dados da literatura mostram que a razão axial
encontra-se normalmente comprometida situando-se entre valores de 4 e 5 para partículas
existentes até o momento. Desta forma, este material apresenta potencialidade com relação
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à

possível

aplicação

no

campo

da

gravação

magnética,

podendo

melhorar

significativamente o valor das principais propriedades magnéticas como, por exemplo,
magnetização de saturação, coercividade e, sobretudo, na densidade de gravação, dado o
tamanho reduzido das partículas.

III.1.2.2.2. Mecanismo de formação
A fim de conhecer como ocorre a formação das partículas na amostra G, dada a
originalidade da metodologia aplicada, iniciou-se um estudo da cinética de obtenção destas
partículas com o intuito de propor um mecanismo de formação. Assim, o mecanismo de
formação das nanopartículas de goetita foi investigado por DRX (Figura 27) e por MET
(Figura 28) para a amostra G, durante o estágio de nucleação e crescimento das
nanopartículas, ou seja, após a adição de carbonato de sódio.
A adição da base induz a uma rápida reação de hidrólise e à formação de ferrihidrita
2-linhas17,25,30, como mostrado pela Figura 27, 0h. Neste ponto, a MET mostra a presença de
agregados constituídos de partículas esféricas com diâmetro ao redor de 3-5 nm, como
observado tipicamente para a formação de ferrihidrita (Figura 28, 0h). A presença de
partículas de goetita pode ser observada já a partir de 4 horas de reação por MET (Figura
28, 4h) e é claramente detectada por DRX após 24 horas (Figura 27, 24h). Os resultados de
MET mostram que o tamanho das partículas nesta fase é de ~20 nm, demasiadamente
grande para serem consideradas como núcleos. Este resultado sugere que durante o
aquecimento a 40 qC ocorre não somente a nucleação, mas também um crescimento
relativamente lento dos núcleos inicialmente formados conduzindo ao aparecimento de
partículas primárias de goetita (Figura 28, 24h), provavelmente devido a alguma dissolução
de ferrihidrita.

Intensidade / unid. arb.

120h
72h
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24h
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2T / grau
Figura 27. DRX da amostra G indicando a evolução de fases durante o processo de crescimento das partículas.
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Figura 28. MET indicando a evolução na formação das nanopartículas de goetita (amostra G) coletadas em
diferentes tempos da etapa de crescimento.

A concentração constante de íons hidroxila devido à presença de íons carbonato
parece ser responsável pela velocidade constante de dissolução da ferrihidrita e,
conseqüentemente, por um processo de nucleação de goetita homogêneo. Quando a
temperatura de envelhecimento é aumentada para 60 qC promove a total dissolução da
ferrihidrita e resulta em um crescimento adicional das partículas primárias de goetita, como
pode ser observado pelo aumento na intensidade dos picos de difração (Figura 27). Em
concordância com este resultado, a MET após 72h de reação mostra a presença de um
grande número de partículas aciculares de goetita com tamanho ao redor de 60 nm
juntamente com poucas partículas menores, da ordem de 20-30 nm e alguns agregados de
ferrihidrita (Figura 28, 72h). Finalmente, o crescimento nas nanopartículas de goetita foi
finalizado após 120h, resultando em partículas monodispersas de 60 ± 5 nm de
comprimento. A presença de uma larga distribuição de tamanho de partículas durante o
período de envelhecimento (72 h) indica que várias nucleações estão ocorrendo
simultaneamente e a uniformidade final pode ser completamente alcançada por um
processo de crescimento do tipo self-sharpening, onde as partículas menores crescem mais
rapidamente que as partículas maiores35. Ainda, simulações têm mostrado que sólidos
monodispersos podem ser formados, mesmo quando a nucleação se estende por um
período mensurável, quando a velocidade de crescimento da partícula é relativamente
menor do que a velocidade de nucleação36.
Adicionalmente, medidas de área de superfície mostram um acentuado decréscimo
na área de superfície específica durante o tratamento térmico a 40 qC em comparação com
o decréscimo observado quando o sistema é aquecido a 60 qC (Figura 29). Este resultado
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sugere que a ferrihidrita, fase com elevada área de superfície, é principalmente dissolvida
durante as primeiras 48h, concordando com os resultados observados por MET (Figura 28).
Na etapa seguinte, a 60 qC, apesar da presença de uma pequena quantidade de ferrihidrita,
o crescimento das partículas de goetita não parece apresentar significante contribuição ao
decréscimo da área de superfície. As nanopartículas de goetita final possuem uma área de
superfície de 162 m2 g-1. Este valor é muito maior do que o encontrado para partículas de
goetita com 100 nm de comprimento (~ 60 m2 g-1)34 e está de acordo com o pequeno
tamanho observado para as partículas.
230
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Figura 29. Evolução da área de superfície (amostra G) em função do tempo de envelhecimento obtida pelo
método BET.

O estudo realizado nesta etapa a fim de propor um mecanismo de reação para a
formação das partículas de goetita deve-se a dois fatos principais: (i) a rota sintética
proposta e utilizada, partindo-se de Fe(III) em solução não constitui por si só algo novo na
literatura. Contudo, a utilização de carbonato de sódio como meio alcalino em condições de
hidrólise forçada e com dois estágios distintos de temperatura passa a ser inédito como rota
sintética na obtenção de partículas de goetita e, (ii) o produto final, ou seja, a obtenção de
partículas monodispersas e com tamanho reduzido (60 nm) também constitui um fato até
então, inédito.
Com base nos resultados de DRX e MET discutidos acima, foram propostas as
reações de hidrólise e condensação que conduzem a formação da fase goetita a partir de
soluções contendo íons Fe(III). Finalizando os resultados quanto à proposição do
mecanismo de formação das nanopartículas, a viabilidade e estabilidade das reações
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propostas foram avaliadas com vistas às cargas parciais dos diferentes ligantes ou
substituintes que compõem cada uma das espécies intermediárias em solução.
Adicionalmente, a carga parcial sob o metal foi obtida através do Modelo de Cargas Parciais
(MCP)37,38 e pela análise populacional de Mulliken39, através de recursos computacionais
utilizando mecânica quântica. Estes resultados foram comparados entre si e com àqueles
oriundos das observações experimentais, permitindo obter uma proposta mais sólida para o
mecanismo de formação.
A diferença fundamental entre os valores obtidos através da ferramenta quântica e
daqueles oriundos do (MCP)37,38, como será visto, encontra-se na geometria, e por que não
dizer, na simetria de cada intermediário. O modelo de cargas parciais é uma aproximação,
eficaz, mas extremamente simples, para se propor à formação de novos compostos.
Baseado apenas na eletronegatividade dos elementos, o modelo não leva em conta a
simetria da molécula e, esta passa a ser um fator de extrema importância para determinar
como se encontram distribuídas as cargas nos átomos de moléculas e íons. Por exemplo,
no caso de um metal hexacoordenado na forma de um hidroxo-pentaquo complexo , o
modelo trata todas as moléculas de água de uma mesma maneira, como se todas elas
sofressem a mesma influência da presença do grupo hidroxo. Utilizando a mecânica
quântica, é possível notar que esta aproximação não é real e, ainda, pode-se determinar,
por exemplo, qual dos ligantes aquo é mais suscetível a uma determinada reação. De todas
as formas, mesmo conhecendo com maior precisão os valores das cargas parciais atuando
sobre os átomos, devido à utilização da mecânica quântica, pode-se seguir o mesmo
raciocínio utilizado pelo MCP para se propor a formação de um ou de outro composto ou
intermediário, com a diferença fundamental de se poder prever onde será o ataque, segundo
a geometria da distribuição das cargas parciais.
Quando dissolvidos em água pura, cátions metálicos são solvatados por moléculas
de água. No caso específico dos metais de transição, a solvatação leva a formação de uma
ligação parcialmente covalente. A transferência de carga ocorre de um orbital preenchido da
molécula de água para um orbital d vazio do íon metal de transição. Com a coordenação, a
carga parcial positiva sobre os átomos de hidrogênio tende a aumentar, fazendo com que a
molécula de água como um todo, fique mais ácida. Este é o composto que dá origem à
síntese da goetita, ou seja, o hexaaquo complexo de ferro, [Fe(OH2)6]3+. No composto
[Fe(OH2)6]3+, todas as moléculas de água possuem a mesma carga parcial G(H2O) =0,195.
Como o ligante hidroxo, ligado covalentemente ao metal, está carregado positivamente, o
mesmo sofre hidrólise formando um hidroxo-aquo complexo com fórmula geral,
[M(OH)h(OH2)N-h](z-h), onde h é chamada de razão de hidrólise e, quando h=0 o precursor é
um aquo-íon, enquanto que para h=2N, será um oxo-íon. Se 0<
h <
2N, o precursor pode ser
ou um oxo-hidroxo complexo (h>
N), um hidroxo-aquo complexo ( h<
N) ou um hidroxo
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complexo (h=N). A quantidade de base adicionada ao sistema, mantendo o pH em ~1,4,
auxilia nas reações de hidrólise durante esta etapa, ao passo que a temperatura de 21 qC
retarda a velocidade do processo, fazendo com que o equilíbrio seja atingido mais lenta e
homogeneamente, originando, assim, produtos também mais homogêneos.
Para a reação de hidrólise, qualquer ligante aquo pode ser substituído uma vez que
todos possuem a mesma carga parcial, formando o composto [Fe(OH)(OH2)5]2+. Ainda, com
a formação do composto, ocorre diminuição da carga parcial sobre o ferro de 1,834 para
1,249, indicando uma maior estabilidade do produto formado. Sucessivas reações de
hidrólise podem ocorrer sobre o hidroxo aquo íon formado. Contudo, observando a
distribuição de cargas sobre as moléculas de água ligadas ao metal (Figura 30), nota-se que
preferencialmente, a próxima hidrólise deva ocorrer com o ligante formado pelo oxigênio
número 5, uma vez que G(H2O) = 0,166. Todos os outros ligantes aquo apresentam carga
parcial menor do que o formado pelo oxigênio 5, indicando uma maior acidez sobre o
mesmo, justificando a reação de hidrólise preferencialmente nesta posição. Este raciocínio
pode ser adotado para todos os compostos, ou seja, no caso de uma reação de hidrólise,
deve reagir preferencialmente, o ligante com maior carga parcial positiva.

2+

H11 [0,394]
H1 [0,478]
O6 [- 0,476]
H10 [0,480]
O1 [- 0,802]
H2 [0,478]

H9 [0,480]

Fe [1,295]
O2 [- 0,801]

O4 [- 0,801]
H3 [0,480]

H8 [0,478]
O3 [- 0,802]
O5 [- 0,800]

H4 [0,480]

H7 [0,478]
H6 [0,483]
H5 [0,483]

Figura 30. Distribuição das cargas parciais sobre os átomos da espécie [Fe(OH)(OH2)5]2+.

Neste ponto, fica evidente a inadequação do modelo de cargas parciais o qual prevê
que todas as moléculas de água ligadas ao metal tenham a mesma carga parcial. A
presença do ligante hidroxo (Figura 30) modifica a simetria da molécula e, em
conseqüência, ocorre um novo rearranjo na distribuição das cargas sobre os átomos,
tornando alguns ligantes mais suscetíveis a um ataque. Novamente, pode-se propor uma
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nova reação de hidrólise sobre o produto formado, originando a espécie [Fe(OH)2(OH2)4]+. O
processo descrito acima pode ser resumido pelas reações de (08) a (10):
Fe3+ + 6H2O ' [Fe(OH2)6]3+

(08)

[Fe(OH2)6]3+ + H2O ' [Fe(OH)(OH2)5]2++ H3O+

(09)

[Fe(OH)(OH2)5]2++ H2O '

[Fe(OH)2(OH2)4]++ H3O+

(10)

Como pode ser observado pelas reações propostas em (09) e (10), as reações de
hidrólise liberam íons hidrogênio para a solução, o que justifica a manutenção do pH em
valores de ~1,5. Neste ponto, sucessivas reações de hidrólise poderiam ocorrer e o
processo levaria a formação de espécies poliméricas, denominadas de policátions, os quais,
por sua vez, conduzem a formação dos primeiros núcleos de uma fase sólida38. Entretanto,
devido à labilidade do íon Fe(III), a formação de policátions é muito menor do que como
observado para outras espécies trivalentes, como no caso do alumínio. Diversos estudos
espectroscópicos e polarimétricos9,17,38,40-44, de fato, não evidenciam a formação de
policátions de cadeia longa para o íon Fe(III) e sim a formação de dímeros, devido a
velocidade das reações de olação. Ainda, reações envolvendo o deslocamento de
moléculas de água são preferidas em função do decréscimo de carga parcial do íon
metálico, o qual é compensado através da formação de ligações do tipo “hidroxo”, como
mostrado em (11):
2[Fe(OH)(OH2)5]2+ ' [(H2O)5Fe(OH)2Fe(OH2)5]4+ ' [(H2O)4Fe(OH)2Fe(OH2)4]4++ 2H2O (11)
Comparando-se as espécies obtidas em (09) e (10), surge uma nova situação onde a
carga parcial sobre o átomo de ferro aumenta de 1,295 para 1,535, respectivamente. Este
fato, em teoria, mostra que o produto formado em (10) possui menor estabilidade que o
precursor e, neste ponto, ocorre a dimerização do precursor para a formação de
[(H2O)4Fe(OH)2Fe(OH2)4]4+, onde a carga parcial sobre o átomo de ferro é de 1,392. Nota-se,
de todas as formas, que mesmo sendo menor do que a carga do produto de hidrólise, na
dimerização ainda ocorre aumento na carga parcial sobre o átomo de ferro. Como
mencionado anteriormente, em termos de estabilidade, não deveria ser observada a
formação de ambos os produtos. Entretanto, dada a labilidade do íon Fe3+, mesmo com um
pequeno aumento sobre sua carga parcial, a reação de dimerização ocorre38.
Ainda, as constantes de equilíbrio40,41,44,45 indicam que a reação de dimerização
ocorre preferencialmente sobre a hidrólise e, que a velocidade da reação inversa, ou seja, a
hidrólise do dímero para a formação do precursor, é da ordem de 0,4 s-1, enquanto que para
a reação direta, de segunda ordem, é de 630 L mol-1s-1. De fato, a espécie [Fe(OH)2(OH2)4]+
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não foi detectada em solução por diversos autores38,40,41,44,45. Outro fato que explica a
dimerização ocorrendo preferencialmente sobre a hidrólise é a de que o grupo hidroxo no
precursor apresentar carga parcial fracamente negativa (G(OH) = -0,082) muito próxima de
zero, fazendo com que o poder nucleofílico do monô
me ro seja perdido e, neste caso, a
reação de condensação é preferida46. O mecanismo da reação de condensação é um
mecanismo de substituição nucleofílica no qual M—
OH é

o nucleófilo e a água o grupo

abandonador, podendo ser representado da seguinte forma:

As reações de condensação não devem acontecer indefinidamente, e a formação do
dímero leva a um pequeno aumento na carga parcial sobre o grupo hidroxo (G(OH)= -0,012)
e, como no caso anterior, o caráter nucleofílico do dímero é fraco e as reações de
condensação são finalizadas, não levando a formação de policátions de cadeias mais
longas. De fato, espécies trinucleares de ferro raramente são relatadas na literatura45 e
dependem de outras condições como temperaturas mais elevadas, e a presença de contraíons específicos. Não podendo mais condensar, o fraco caráter nucleofílico do grupo hidroxo
faz com que o dímero sofra reação de oxolação em pH neutro ou levemente ácido, levando
a formação da espécie oxo-aquo complexo [(H2O)5FeOFe(OH2)5]4+, como mostrado em (12),
com mecanismo proposto como segue:

oxolação

o [(H2O)5FeOFe(OH2)5]4+ + H2O
[(H2O)4Fe(OH)2Fe(OH2)4]4+   

(12)
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De fato, a formação do dímero tipo “oxo” concorda com os resultados
experimentais observados durante o envelhecimento a 21ºC por 4 horas, onde não foi
verificada a presença de precipitado ou a formação de partículas, evidenciando o caráter
solúvel e a elevada estabilidade do dímero formado. Após o tempo de envelhecimento de 4
horas, como a velocidade de formação do dímero é muito rápida, com constante de
velocidade da ordem de 106 s-1, é de se esperar que todo o Fe(III) presente na solução
encontre-se na forma do composto dimerizado. Adicionalmente, a formação do oxo-aquo
complexo reduz a carga parcial sobre o átomo de ferro de 1,392 para 1,293, conduzindo a
uma maior estabilidade do produto, além de deixar todos os ligantes aquo com carga parcial
positiva, e suscetíveis a novas reações de hidrólise para formar as espécies oxo-hidroxo
complexas, como mostrado pela Figura 31. Cabe ressaltar que os ligantes aquo formados
pelas ligações entre o metal e os oxigênios 2, 5, 7 e 10 possuem carga parcial mais elevada,
G(H2O) = 0,209 e, portanto, constituem espécies mais ácidas, podendo ser atacadas mais
facilmente.

H1 [0,494]

4+

H19 [0,494]
H2 [0,494]

H20 [0,494]
O2 [- 0,780]
O10 [- 0,780]

H17 [0,508]

H16 [0,502]

O9 [- 0,796]

H10 [0,508]

H9 [0,465]

H18 [0,465]

Fe2 [1,293]

O6 [- 0,796]

O1 [- 0,796]

H3 [0,502]

Fe1 [1,293]
O3 [- 0,796]
O4 [- 0,796]

H4 [0,502]

O11 [- 0,434]

O8 [- 0,822]
H5 [0,508]

H15 [0,502]
H12 [0,508]

H11 [0,465]

H6 [0,465]
O5 [- 0,780]

O7 [- 0,780]
H8 [0,494]

H14 [0,494]
H13 [0,494]

H7 [0,494]

Figura 31. Distribuição das cargas parciais sobre os átomos da espécie [(H2O)5FeOFe(OH2)5]4+.

Após o envelhecimento, a solução alcalina de carbonato de sódio é adicionada a
solução inicial elevando o pH para valores próximos a 10. Ao atingir valores de pH ~7, iniciase a precipitação de uma fase identificada como ferrihidrita 2-linhas pela DRX. A formação
da fase ferrihidrita41, cuja fórmula geral pode ser representada por [FepOq(OH)p+r](2p-2q-r)+,
ocorre devido ao aumento da concentração de íons hidroxila na solução, induzindo novas
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reações de hidrólise do composto dimérico, dando origem às espécies mostradas na Figura
32.
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Figura 32. Distribuição das cargas parciais sobre os átomos das espécies: (a) [Fe2O(OH)(OH2)9] , (b)
2+
+
0
[Fe2O(OH)2(OH2)8] , (c) [Fe2O(OH)3(OH2)7] e (d) [Fe2O(OH)4(OH2)6] .

Após a primeira reação de hidrólise tendo como produto a espécie (a), a presença do
grupo hidroxo conduz a uma redistribuição das cargas parciais, resultando numa molécula
com baixa simetria. Como pode ser observado, o ligante formado pelo oxigênio 7 é o que
possui maior carga parcial positiva e, nesta posição ocorrerá o ataque para a próxima
reação de hidrólise, a qual formará a espécie dada (b). Nesta espécie, ocorre um aumento
de simetria tendo como conseqüência uma nova distribuição de cargas sobre os átomos,
permitindo que os ligantes formados pelos oxigênios 5 e 10 ficam mais ácidos em
comparação com os demais. Este processo se repete até que o composto de carga zero (d)
é obtido. Cabe ressaltar que, para toda a série de reações resultando nos compostos
(Figura 32), a carga sobre o átomo de ferro é reduzida seqüencialmente de 1,282 para
1,152, respectivamente de (a) para (d), além do fato de que a estequiometria de todas as
espécies formadas está em concordância com a fórmula geral apresentada para a
ferrihidrita. Este comportamento, mais uma vez, pode ser associado à estabilidade dos
produtos formados e as reações envolvidas neste processo podem ser resumidas como
segue:
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[(H2O)5FeOFe(OH2)5]4+ + HO- ' [Fe2O(OH)(OH2)9]3+ + H2O

(13)

[Fe2O(OH)(OH2)9]3+ + HO- ' [Fe2O(OH)2(OH2)8]2+ + H2O

(14)

[Fe2O(OH)2(OH2)8]

2+

-

+ HO

+

-

[Fe2O(OH)3(OH2)7] + HO

+

(15)

0

(16)

' [Fe2O(OH)3(OH2)7] + H2O
' [Fe2O(OH)4(OH2)6] + H2O

Nos compostos com carga zero (h=z), a razão de hidrólise é igual a zero e, estas
reações não são mais viáveis do ponto de vista energético. Assim, estes compostos são
capazes de nuclear uma fase sólida através de condensações ditas infinitas. O final do
processo deve ser a formação de um hidróxido ou oxihidróxido, onde as reações de
oxolação não podem ocorrer38.
Devido ao pH alcalino e à carga positiva sobre os átomos de ferro, na
impossibilidade de que outras reações de hidrólise ocorram, acontece a formação de uma
espécie hidroxo complexa (h=N), cujo mecanismo proposto é mostrado abaixo:

Como pode ser observado, o mecanismo proposto é catalisado por base, o que está
em concordância com as condições de síntese em pH ~10. No produto formado, mais uma
vez a carga parcial sobre o metal é reduzida para 1,138. A distribuição de cargas presentes
no composto formado leva a rápida hidratação seguida por reações de olação, conduzindo a
formação de sólido na fase hidróxido, conforme o mecanismo proposto abaixo e as reações
apresentadas em (17) e (18):
[Fe2O(OH)4(OH2)6]0 + H2O ' [Fe2(OH)6(OH2)6]0

(17)

olação

(18)

o 2Fe(OH)3 + 6H2O
[Fe2(OH)6(OH2)6]0  
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A distribuição de cargas parciais na espécie formada indica que ocorre aumento na
carga parcial sobre o átomo de ferro, o qual passa de 1,138 para 1,364, sugerindo que o
produto formado é menos estável do que o precursor. De fato, em pH alcalino, mais
precisamente acima de pH 8,5, a espécie Fe(OH)3 não é detectada em solução porque
rapidamente sofre hidrólise originando o íon ferrato40, [Fe(OH)4]-, como indicado em (19), o
qual possui carga parcial sobre o átomo de ferro menor, G(Fe) = 1,120.
Fe(OH)3 + HO- J [Fe(OH)4]-

(19)

O íon ferrato, rapidamente sofre oxolação, dando origem ao produto final, ou seja,
goetita, como indicado em (20):

oxolação

o FeO(OH) + H2O + OH[Fe(OH)4]-   

(20)

Neste caso, a oxolação do íon ferrato libera íons hidroxila na solução. Esse fato está
em concordância com os resultados observados experimentalmente, onde o pH da solução
não sofreu alteração, permanecendo em ~10, durante todo o período de envelhecimento e
formação das partículas. O mecanismo proposto concorda com dados da literatura38,40,42,43
que propõem um mecanismo que envolva a dissolução da fase ferrihidrita seguida de
recristalização da fase goetita como principal mecanismo para formação de oxihidróxidos de
ferro. Este fato pode ser observado através da formação do íon ferrato devido à dissolução
da ferrihidrita, o qual é solúvel e que após sofrer reações de oxolação cristaliza a fase
desejada. A Figura 33 mostra a variação da carga parcial sobre o metal calculada pelo
modelo de cargas parciais e utilizando a ferramenta de mecânica quântica, conforme
discutido nesta seção.
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Figura 33. Variação da carga parcial sobre o átomo de ferro: (x) modelo de carga parcial e (R) utilizando a Teoria
do Orbital Molecular através de cálculos envolvendo a mecânica quântica. A numeração dos compostos
segue de 1 (hexaaquocomplexo de ferro) a 12 (íon ferrato).

Tanto a aproximação utilizada pelo MCP quanto os cálculos envolvendo mecânica
quântica descrevem, basicamente, o mesmo comportamento, ou seja, a diminuição da carga
parcial sobre o metal a fim de que obtenha-se produtos cada vez mais estáveis. Como podese notar pela tendência de queda ilustrada pela linha cheia (Figura 33) sobre os valores
obtidos pela aplicação dos modelos quânticos, o comportamento das espécies é muito mais
homogêneo, evidentemente porque estes cálculos levam em conta as diferenças entre as
geometrias das moléculas e, conseqüentemente, a distribuição de cargas sobre os átomos,
ao contrário do MCP, baseado somente nas eletronegatividades. Outro aspecto que merece
atenção são os dois pontos localizados fora da linha de tendência, correspondendo às
espécies 2 e 11. Para a espécie 2, apesar de apresentar carga parcial menor do que o
composto 1, a curva deve ser analisada em ordem crescente de produtos e, o problema não
se resume a este composto, e sim ao composto número 3 onde ocorre aumento da carga
sobre o átomo de ferro. Reportando a discussão, neste ponto da reação, ao invés do
produto de hidrólise (composto 2) sofrer nova reação de hidrólise para originar a espécie 3,
ocorre a dimerização formando a espécie 4. Para o caso do composto 11, novamente ocorre
um aumento de carga parcial e, as evidências experimentais mostram que o mesmo não é
encontrado em solução aquosa acima de pH 8,5, dando origem ao íon ferrato (composto
12). Assim, os dados mostram uma boa concordância entre a parte teórica e a experimental.
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O mecanismo proposto está em concordância com os dados observados por MET
onde seguindo a evolução das fases ferrihidrita e goetita presentes na amostra durante o
período de envelhecimento, nota-se que à medida que a quantidade de partículas de
ferrihidrita diminui, ocorre o aumento da formação das partículas aciculares de goetita,
evidenciando a dissolução e recristalização. Nas primeiras 48 horas, enquanto a
temperatura foi mantida a 40ºC, observa-se apenas a formação de pequenas partículas de
goetita com tamanho da ordem de 20 nm. Durante este período, é proposta uma nucleação
mais intensa da fase goetita. Segundo Schneider40, a concentração de núcleos formados
depende da temperatura, pH e principalmente da concentração de espécies polinucleares
presentes. Considerando que a espécie polinuclear formada neste caso é a ferrihidrita,
pode-se mostrar que a solução encontra-se saturada com esta espécie, o que promove uma
nucleação mais intensa em temperaturas mais brandas. Ainda, reforçando o enunciado
acima, o íon carbonato difere de outras bases como OH-, NH3, imidazol e piridina
exatamente por promover um elevado grau de saturação durante a formação da fase
ferrihidrita e, consequentemente, promover nucleação homogênea, graças ao efeito
tamponante, o qual, de certa forma, controla a concentração de íons hidroxila no meio. Este
fato também explica a obtenção de partículas maiores (200 nm) quando substituiu-se a base
carbonato de sódio por hidróxido de sódio, a qual promove menor grau de saturação da
ferrihidrita favorecendo os processos de crescimento das partículas.
Uma vez aumentada a temperatura para 60ºC, ocorre uma maior dissolução da
ferrihidrita e os íons ferrato, preferencialmente, condensam-se com os núcleos de goetita já
formados, promovendo o seu crescimento. Esta observação também pode ser feita na
análise por MET, onde após promover o aumento da temperatura durante o envelhecimento,
inicia-se o crescimento das partículas de 20 nm e uma maior velocidade de dissolução da
ferrihidrita pode ser observada.
O fato das partículas finais serem monodispersas pode ser explicado levando-se em
conta a nucleação homogênea promovida pela presença de íons carbonato e que somente a
concentração de ferro nas diferentes fases varia durante todo o processo, o qual é realizado
em condições de pressão, temperatura e pH constantes.
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III.2. PROTEÇÃO COM AGENTES ANTI-SINTERIZANTES
Como discutido no início deste trabalho, um dos grandes desafios foi a obtenção de
nanopartículas aciculares com elevada razão axial. Esta exigência deve-se essencialmente
ao fato de que os materiais utilizados em gravação magnética de alta densidade necessitam
possuir o menor tamanho possível, preservando as propriedades magnéticas exigidas para
tal aplicação. Também como mencionado, com a diminuição do tamanho surgem os efeitos
superparamagnéticos e, uma das principais conseqüências é a perda da coercividade
nesses materiais. Uma maneira simples de evitar este problema, é lançar mão das
propriedades magnéticas anisotrópicas, quer sejam magnetocristalina ou de forma. Para o
caso do ferro, a anisotropia magnetocristalina é relativamente baixa, devido à estrutura
cúbica, e a fim de que a anisotropia de forma possa prevalecer nestes materiais, é
fundamental que as nanopartículas sejam aciculares. Entretanto as drásticas mudanças que
ocorrem na estrutura cristalina do material durante o processo de redução do óxido ou
oxihidróxido a metal, destacando-se a densificação que muda de valores de ~3 para a
goetita para ~8 no caso de ferro metálico, podem conduzir a perda da forma acicular e
mesmo a sinterização do material, resultando na perda das propriedades magnéticas.
Assim, é fundamental que tais partículas estejam protegidas contra tais fenô
menos. A
solução encontrada até o momento para tal problema é promover o recobrimento das
nanopartículas com materiais que apresentem temperaturas de sinterização elevadas, como
por exemplo, sílica e alumina. A seguir, os resultados das sínteses de recobrimento das
nanopartículas com ambos os materiais, sílica ou alumina, serão apresentados e discutidos,
ressaltando-se o fato de que os experimentos realizados para avaliar as melhores
condições, ou seja, homogeneidade e menor espessura, foram efetuados com as partículas
de hematita.

III.2.1. RECOBRIMENTO COM SÍLICA (SiO2)
Diversas variações de concentração de água, amô
nia e TEOS foram testadas, além
de variar-se o tempo de envelhecimento na tentativa de otimizar o recobrimento, conforme
indicado na seção experimental. Esta otimização visou, basicamente, a obtenção de uma
camada de sílica uniforme em todas as partículas, não agregação das partículas através da
camada de sílica formada, não obtenção de material segregado, isto é, sílica sem estar
recobrindo a partícula e, sobretudo, reduzir a espessura da camada ao máximo possível
sem prejudicar a homogeneidade da mesma.
Em todos os casos, o estudo foi realizado de maneira sistemática, ou seja, todas as
demais condições foram mantidas constantes e, somente a variável de interesse foi
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modificada. As micrografias mostradas na Figura 34 referem-se à variação da concentração
de amô
nia no sistema, mantendo a quantidade de partículas, a concentração de água e de
TEOS, o volume de 2-propanol e a temperatura constantes. Ainda, tomou-se o cuidado de
utilizar agitadores magnéticos idênticos em todas as reações e, também, a mesma
velocidade de agitação.
N0,2

100 nm

N0,6

N0,3

100 nm

100 nm

N0,9

100 nm

Figura 34. MET indicando o efeito da concentração de amônia durante o recobrimento das partículas de hematita
com sílica. As figuras mostradas abaixo são ampliações dos campos em destaque.

Como pode ser observado na Figura 34, aumentando a razão molar de amô
nia no
sistema, aumenta-se a quantidade de sílica depositada. Contudo, o que se observa é um
aumento na espessura da camada de recobrimento não restando material, ou seja, sílica
segregada na amostra. No caso da amostra N0,2 obteve-se uma espessura de camada de
mesma magnitude da amostra N0,3 (aproximadamente 4 nm), porém, as partículas da
amostra N0,2, não foram recobertas de forma homogênea, existindo partículas com e sem
camada de proteção. As amostras N0,6 e N0,9 apresentaram espessura de camada de 15 e
31 nm, respectivamente. Com a variação da quantidade de amô
nia, pode-se n otar dois
pontos interessantes: o primeiro é que pequenas variações na concentração de amô
nia no
sistema provocam uma variação significativa na formação da camada de sílica, inferindo que
a concentração de amô
nia interfer e de maneira significativa no recobrimento; o segundo
ponto é que devido à homogeneidade e pequena espessura do recobrimento obtido para
amostra N0,3, esta amostra foi considerada como possuindo as condições de recobrimento
otimizadas. Evidentemente, o processo de recobrimento depende das características de
superfície das partículas. Mesmo em se tratando da mesma amostra imperfeições de
superfície podem interferir no recobrimento e, assim, não tomou-se a espessura da camada
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como uma medida absoluta e sim relativa, comparando-a entre o mesmo conjunto de
amostra de acordo com o tipo de variação efetuada.
No caso da variação da concentração de água (Figura 35) a variação na espessura
da camada é muito pequena, restrita a um intervalo entre ~2-6 nm. A amostra A1,0, assim
como no caso da amostra N0,2, apresentou uma camada mais fina, da ordem de 2,0 nm.
Contudo, o mesmo problema da falta de homogeneidade foi observado, em menor escala,
porém presente.
A1,0

100 nm

50 nm

A4,3

A2,7

100 nm

Figura 35. MET indicando o efeito da concentração de água durante o recobrimento das partículas de hematita
com sílica. As figuras mostradas abaixo são ampliações dos campos em destaque.
T5

200 nm

TE5,4

T16

100 nm

500 nm

Figura 36. MET indicando o efeito do tempo de envelhecimento e da concentração de TEOS durante o
recobrimento das partículas de hematita com sílica. As figuras mostradas abaixo são ampliações.
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O intervalo de variação da concentração molar de água utilizado foi relativamente
maior do que no caso da amô
nia e, aparentemente, o efeito da concentração de água sobre
o recobrimento das partículas é menos pronunciado se comparado com a amô
nia . Outros
fatores que foram variados no sistema foram o tempo de reação e a concentração de TEOS,
cujos dados estão apresentados na Figura 36. Novamente, o efeito observado nas
micrografias apresentadas na Figura 36 foi o mesmo que nos casos anteriores. A espessura
da camada de sílica aumenta com o aumento do tempo de reação e o aumento é
relativamente pronunciado, assim como no caso da amô
nia. Ainda na Figura 36 a
micrografia TE5,4 indica o efeito da concentração de TEOS sobre o recobrimento. Quando a
concentração de TEOS excede um certo nível, obtém-se uma mistura de partículas de
hematita recobertas, cuja espessura média da camada de sílica é de aproximadamente 45
nm, e partículas esféricas de sílica. Parece que sobre estas condições, a precipitação de
sílica no “bu lk”é muito mais rápida do que o se u crescimento sobre os núcleos de hematita.
A ocorrência das partículas esféricas de sílica é esperada em se tratando de excesso de
TEOS no sistema e, essas partículas são bastante conhecidas como “esferas de Stöber”, o
qual foi o primeiro pesquisador a utilizar a hidrólise de TEOS na obtenção de partículas
esféricas de sílica47.
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Figura 37. Razão em peso (SiO2/D-Fe2O3) nas partículas recobertas envelhecidas a 40ºC/1 h (10,0 mg de
hematita em 100 mL de 2-propanol e 4,4x10-3 mol/L de TEOS): (Ŷ) em função da quantidade de água na
presença de 2,23x10-2 mol/L de NH3, (Ÿ) em uma função de NH3 na presença de 9,27x10-1 mol/L de
água e (
água.

) efeito do tempo de reação na presença de 2,23x10-2 mol/L de NH3 e 9,27x10-1 mol/L de
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A fim de realizar uma análise mais comparativa e quantitativa sobre o efeito da
concentração de amô
ni a e de água e sobre o tempo de reação investigou-se a razão de
sílica frente à hematita e os resultados experimentais encontram-se resumidos na Figura 37.
Uma vez que não existe sílica segregada juntamente com as partículas recobertas, toda a
sílica presente na amostra foi considerado como formando a camada de recobrimento e
desta forma, com os dados da Figura 37 é possível realizar uma análise comparativa. No
caso da variação do tempo de envelhecimento, a espessura da camada de recobrimento
aumenta com o tempo, como mostrado pelas micrografias e, também pela curva da Figura
37. Contudo, o aumento da camada ocorre até que uma razão de peso entre sílica e
hematita é estabelecida, como verificado pela tendência da curva em estabelecer um
patamar. Em ambos os casos, tanto para a variação da concentração de água como para a
de amô
nia, a espessu ra da camada de sílica também aumenta com o aumento da
quantidade de reagentes até que uma relação sílica/hematita é atingida. Adicionalmente, no
caso da amô
nia, a rea ção de recobrimento ocorre muito mais rapidamente do que no caso
de água.
Os dados obtidos para a mobilidade eletroforética das partículas de hematita
recobertas e sem recobrimento de acordo com as condições experimentais apresentadas
para a amostra N0,3 estão indicados na Figura 38.
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Figura 38. Mobilidade eletroforética em função do pH a força iônica constante (0,01 mol/L KNO3) de hematita (Ÿ)
e hematita recoberta com sílica ( ), para a amostra N0,3.

De acordo com os dados de mobilidade eletroforética, o ponto isoelétrico das
partículas de hematita sem recobrimento encontra-se aproximadamente em pH 6. Este valor
é característico de partículas de hematita com íons cloreto adsorvido na superfície8. A
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presença dos íons cloreto pode ser explicada considerando-se a metodologia de síntese das
partículas a qual utiliza ácido clorídrico e, provavelmente, parte dos íons cloreto não foi
totalmente removidos durante o processo de lavagem. No caso das partículas de hematita
recobertas com sílica, o ponto isoelétrico ao redor de 3,5 é o mesmo encontrado no caso de
partículas de sílica pura, indicando completo recobrimento das partículas de hematita.
O estudo realizado com o recobrimento das partículas de hematita com sílica
mostrou que as partículas podem ser recobertas com camada homogênea e de espessura
reduzida se a cinética de hidrólise de TEOS na presença de núcleos de hematita for
propriamente controlada. O efeito da concentração de água e de amô
nia na velocidade de
precipitação de esferas uniformes de sílica pela decomposição de TEOS tem sido
intensamente investigado na literatura48-52. O mecanismo de crescimento encontrado para
partículas de sílica é um processo de primeira ordem com respeito a concentração de
TEOS51. Desta forma, resolveu-se investigar o processo de recobrimento de sílica sobre
hematita, assumindo que o processo no sistema estudado pode ser descrito como:

D-Fe2O3 + Si(OC2H5)4 + NH3 + H2O Æ D-Fe2O3-SiO2 + 4C2H5OH + NH3

(21)
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Figura 39. Dados mostrando a cinética de primeira ordem para o recobrimento de partículas de hematita com
sílica sob as condições estabelecidas para a amostra N0,3. X é a razão da concentração de TEOS em
um determinado tempo em relação à concentração inicial.

A velocidade de reação acima foi seguida pela mudança na concentração de TEOS
remanescente no meio reacional e o resultado obtido é mostrado na Figura 39.
Aparentemente o processo de recobrimento segue velocidade de primeira ordem com
relação à concentração de TEOS. O fato da reta ajustada não passar pela origem é porque
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a reação não se inicia imediatamente após a adição de TEOS uma vez que todos os
reagentes e o sistema não foram pré-aquecidos e a reação de hidrólise tem início somente a
40 qC. Através da inclinação da reta da Figura 39 foi possível determinar a constante de
velocidade que possui valor de k=1,4x10-3 min-1, o que pode ser comparável com o valor de
k=9x10-3 min-1 existente na literatura para a precipitação de sílica pelo método de Stöber52.
No que se refere à concentração de água e de amô
nia, os dados obtidos são
insuficientes para avaliar a velocidade de reação em função destas duas variáveis.

III.2.2. RECOBRIMENTO COM ALUMINA (D-Al2O3)
Trabalhos anteriores mostram que o recobrimento com alumina sobre nanopartículas
metálicas comerciais surte melhor efeito de proteção quando a quantidade de alumínio
frente à quantidade de ferro encontra-se na faixa de 10%, ou seja, [Al(Al/Fe) = 0,10]1,2,31,53.
Assim, esta concentração também foi utilizada neste trabalho, sendo que as condições para
obtenção de uma camada fina e homogênea por toda a superfície das nanopartículas e a
ausência de material segregado foram buscadas e otimizadas.
O procedimento para promover o recobrimento com alumina consiste primeiramente
da dissolução de sulfato de alumínio em água, respeitando-se a proporção de alumínio que
se deseja adicionar a partícula, Al/(Al+Fe) = 0,10. Após a dissolução, o pH da solução é
ajustado para valores de 12,5 com uma solução aquosa de NaOH 10%. Durante o ajuste de
pH, ao passar por valores próximos a 9, ocorre turvação da solução devido à formação de
uma suspensão coloidal de partículas de hidróxido de alumínio38,46, as quais são dissolvidas
com o aumento do pH formando espécies do tipo poliânions de alumínio, cuja espécie mais
comum são os poliânions divalentes [Al(OH)5]2-, freqüentemente observados em valores de
pH acima de 1121,38. Uma vez obtido o pH desejado, as partículas de hematita são dispersas
de acordo com a proporção em massa para que a razão Fe:Al seja estabelecida. Então, o
pH da suspensão é abaixado até valores próximos a 8,5, borbulhando-se lentamente dióxido
de carbono na suspensão.
O rígido controle do pH da suspensão é essencial para a obtenção de recobrimentos
homogêneos, uma vez que o processo se dá por heterocoagulação, onde pequenas
partículas de óxido ou hidróxido de alumínio são precipitadas sobre a superfície das
nanopartículas de hematita ou goetita. Na faixa de pH acima de 12 a superfície das
nanopartículas de hematita ou de goetita encontram-se carregadas negativamente e a
suspensão é estabilizada devido às forças eletrostáticas, as quais permitem uma melhor
dispersão das partículas8,54. Para que ocorra o recobrimento, o pH da suspensão é abaixado
para 8,5 porque os pontos isoelétricos (p.i.e) do hidróxido de alumínio e das partículas de
hematita e goetita são, respectivamente, 954, 6,5 e 8,1. Ressalta-se que os valores de 6,5 e
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8,1 para os p.i.e. obtidos para as partículas de hematita e goetita, respectivamente, são
valores experimentalmente obtidos neste trabalho e que os mesmo encontram-se abaixo
dos valores da literatura para hematita (p.i.e. ~8,5)54-57 e goetita (p.i.e 9,1-9,4)58-60. No caso
das partículas de hematita, como mencionado anteriormente, os valores experimentais
obtidos estão de acordo com partículas sintetizadas na presença de ácido clorídrico (p.i.e.
~5,8-6,7), o qual provoca adsorção de íons cloreto sobre a superfície da mesma48,61. Já para
as partículas de goetita, é muito comum observar adsorção de íons carbonato em solução
devido à presença de hidroxilas na superfície das partículas, sendo que esta adsorção reduz
o valor do p.i.e para ~7,5-8,559.
Desta forma, na condição de pH = 8,5 ou menor, a superfície das partículas de
hematita ou de goetita permanece carregada negativamente enquanto que a superfície dos
núcleos de hidróxido de alumínio recém formados, encontra-se carregada positivamente
uma vez que neste pH, ultrapassou seu p.i.e., como mostrado no esquema da Figura 40.
Como a superfície das partículas encontra-se com cargas opostas, o processo de
heterocoagulação é favorecido, ocorrendo a formação de um depósito homogêneo de
hidróxido de alumínio sobre a superfície das nanopartículas de hematita ou de goetita.
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Figura 40. Diagrama esquemático do processo de recobrimento com alumina.

Em uma outra tentativa de se obter recobrimento homogêneo, iniciou-se o
procedimento com a dispersão das partículas em água e uma pequena concentração de
ácido nítrico foi adicionada a solução para promover a estabilização da suspensão,
conduzindo a uma melhor dispersão das partículas e, então, sulfato de alumínio foi
adicionado ao sistema. Neste caso, quando o pH foi aumentado, utilizando uma solução
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aquosa de NaOH 10%, para atingir valores onde a heterocoagulação pudesse ocorrer (pH
~9), ambos os sistemas de partículas, goetita ou hematita, necessariamente passavam pelo
seu ponto isoelétrico, 8,1 e 6,5, respectivamente. Neste ponto, como ocorre compensação
de cargas na superfície das partículas promovendo eletroneutralidade, ocorreu agregação
das partículas o que inviabiliza a obtenção de um recobrimento homogêneo.
Durante os experimentos, observou-se que a obtenção de recobrimentos
homogêneos estava vinculada, também, a um outro parâmetro, a concentração inicial do sal
de alumínio, [Al]i. Após vários testes realizados, determinou-se como concentração ótima
para obtenção de recobrimentos homogêneos a concentração inicial de 10-2 mol/L da
solução de sulfato de alumínio. Via de regra, para soluções mais concentradas, ocorre
segregação da fase alumina, que se deposita sobre pontos isolados da superfície das
partículas ou como partículas livres na própria suspensão, evidenciando que o processo de
heterocoagulação não foi eficaz. Quando utilizou-se concentrações iniciais menores do que
10-2 mol/L do sal, não foi observado o recobrimento das partículas. Esses resultados foram
avaliados por MET (Figura 41) e por espectrometria ICP (Tabela 12).

(a)

10 nm

(c)

10 nm

50 nm

50 nm

Figura 41. MET das partículas de hematita recobertas com alumina [Al/(Al+Fe) = 0,10]: (a) [Al]i = 10-2 mol/L e (b)
-1

[Al]i = 10 mol/L. Os destaques mostram a espessura de 5 nm e 4 nm para a camada de recobrimento,
respectivamente para as amostras indicadas em (a) e (b); o círculo no detalhe em (b) destaca a
segregação de material na superfície da partícula.

As MET (Figura 41) mostram que para as concentrações iniciais de 10-2 mol/L e 10-1
mol/L em alumínio, as partículas apresentam uma camada de recobrimento de ~5 nm e 4
nm, respectivamente, em toda a extensão da superfície. Entretanto, para [Al]i = 10-1 mol/L,
pode ser observado em diversos pontos da superfície da partícula, material aparentemente
mais destacado da mesma, evidenciando a ocorrência de segregação. Estes dados, se
comparados com os obtidos por espectrometria ICP (Tabela 12), sugerem que realmente
ocorre segregação da fase contendo alumínio para esta amostra.
Alguns valores mostrados na Tabela 12 suscitam uma maior discussão, visto que
utilizando concentrações mais elevadas de sulfato de alumínio no início do processo de
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recobrimento, os valores encontrados pela espectrometria ICP são mais baixos do que
aqueles observados para a situação ótima. Esse fato pode ser explicado pela segregação
da fase alumina, formando pequenas partículas que permanecem em solução e são
removidas durante a filtração e lavagem do precipitado, como evidencia o valor encontrado
para a análise da água de lavagem. De mesma forma, concentrações muito baixas não
promovem o recobrimento, podendo formar pequenas partículas que não heterocoagulam,
permanecendo em solução e sendo eliminadas pela lavagem, ou ainda, a concentração não
é alta o suficiente para promover a formação das partículas e o alumínio é eliminado na
forma do sal ou mesmo de poliânions.
Tabela 12. Composição química das amostras de hematita referente ao recobrimento com alumínio obtida por
espectrometria ICP (os valores foram calculados com relação ao elemento Fe).

[Al/(Al+Fe)]

10 %

[Al]i (mol/L)

Composição química (% peso atômico ± 0,1)
Al(teórico)

Al(experimental)

Agua de lavagem

10-3

10

0,6

8,4

-2

10

9,7

Traços

-1

10

8,2

1,5

10
10

Após a purificação, as partículas foram submetidas a tratamento térmico a 400qC por
3 horas. Esse procedimento é adotado para consolidar a formação da fase de óxido de
alumínio sobre as nanopartículas. Uma vez terminado o processo de recobrimento, sobre a
superfície das nanopartículas tem-se a formação de uma camada de alumina hidratada
(Al2O3.nH2O) ou ainda a formação de um oxihidróxido de alumínio, AlO(OH). Desta forma, o
tratamento térmico é realizado para que ocorra a formação da fase desejada, ou seja, Al2O3.
Como pode ser observado nas partículas mostradas na micrografia da Figura 42, a
camada de recobrimento não apresenta mais o aspecto rugoso ou mesmo a presença de
pequenas partículas de óxido de alumínio fracamente ligadas a superfície das partículas, ou
seja, a camada apresenta-se mais homogênea do que antes do aquecimento a 400ºC. No
detalhe da Figura 42, a ampliação de uma região da borda de uma das partículas mostra a
formação de uma camada de recobrimento na qual não se distingue a presença de
pequenas partículas e sim, comportando-se como um sólido homogêneo em toda a
extensão da partícula. Desta forma, pode-se inferir que a utilização de 10% de alumínio para
a formação da camada de recobrimento e a metodologia aplicada é indicada para a
obtenção de uma camada homogênea sobre a superfície da partícula possuindo uma
espessura de aproximadamente 5 nm, para o caso das partículas de hematita. Para as
partículas de goetita, não foi possível realizar as análises por MET para avaliar a formação e
a espessura da camada de recobrimento. Devido ao tamanho das partículas (60 nm),
mesmo trabalhando-se no modo de alta resolução, o microscópio de 200 kV se mostrou
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insuficiente para distinguir os contrastes entre a partícula e a camada de recobrimento, uma
vez que antes e após o tratamento térmico realizado, tanto as partículas como a camada de
recobrimento apresentam fases similares, oxihidróxidos (ou hidróxidos) e óxidos,
respectivamente. Tentou-se investigar a estrutura da fase formada com o recobrimento por
DRX, mas os resultados mostram apenas a presença da fase hematita ou goetita, como
apresentado na Figura 43 para as partículas de hematita.

100 nm

Figura 42. MET das partículas de hematita recobertas com 10% de alumínio após o aquecimento a 400qC por 3
horas. Em destaque a camada de óxido de alumínio formada após o aquecimento.
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Figura 43. Típico DRX da amostra de hematita recoberta com 10% de alumínio [Al(Al+Fe) = 0,10) utilizando
sulfato de alumínio como sal de partida.

A inexistência de padrões de difração devido à presença da fase contendo alumínio
concorda com os resultados apresentados por MET, onde além do fato de que a espessura
da camada é muito fina, ela é composta por partículas muito pequenas as quais, se em
quantidade suficientemente alta para serem detectadas por DRX, esperaria-se padrões de
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difração alargados como para materiais amorfos. Como a cristalinidade e a quantidade das
partículas é muito maior do que a fase presente na camada de recobrimento, a mesma não
foi detectada. Adicionalmente, foram realizadas medidas de mobilidade eletroforética para
as partículas antes e após o recobrimento com alumina (Figura 44). Os valores observados
para os p.i.e. da amostra recoberta, mostram que a camada mais externa da mesma é
formada por alumina, (p.i.e. ~9), evidenciando que o recobrimento foi efetivo e concordando
com os resultados observados por MET.
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Figura 44. Mobilidade eletroforética em função do pH para as partículas de goetita e hematita puras e recobertas
com alumina. As partículas de hematita recobertas apresentam comportamento similar, com p.i.e. = 9,0.

De acordo com os dados da literatura, a proporção de 10% de alumínio frente a ferro
não interfere nas propriedades magnéticas das partículas após a redução e passivação e,
atualmente, as partículas metálicas utilizadas em gravação magnética apresentam
basicamente esta proporção de alumínio1,2, como mencionado anteriormente motivo pelo
qual escolheu-se realizar o recobrimento nesta faixa. Testes adicionais realizados
mostraram que também é possível obter recobrimentos quando se utiliza a proporção de
5%, com pequenas diferenças na homogeneidade do recobrimento. Assim, pode-se
estabelecer um intervalo de 5% a 10% em alumínio para a incorporação de alumina como
agente anti-sinterizante em nanopartículas metálicas.

CAPÍTULO III – RESULTADOS E DISCUSSÃO

80

III.3. INCORPORAÇÃO CONSECUTIVA DE COBALTO, TERRAS RARAS E ALUMINA
A opção pelo recobrimento, como maneira de incorporar os aditivos desejados nas
nanopartículas de goetita obtidas, em relação a possíveis dopagens ou substituições
durante a síntese das mesmas, principalmente no caso de Co e Al, os quais são
costumeiramente utilizados como dopantes em partículas de goetita8,21,22,24, deve-se a dois
motivos principais: (i) para ambos os elementos, substituições durante a síntese das
nanopartículas poderiam comprometer não somente a sua estrutura cristalina originando
defeitos estruturais, como mostrado quando da tentativa de utilizar Al como dopante para
reduzir o tamanho das partículas de goetita, bem como comprometer a homogeneidade de
forma e de tamanho obtida, fator este essencial para atingir as propriedades magnéticas
desejadas para aplicação em armazenagem de informações e (ii) especificamente no caso
do Al, é de fundamental importância que o mesmo se encontre na superfície das partículas a
fim de formar finas camadas de alumina, atuando assim como agente anti-sinterizante
durante os processos de redução e passivação, contribuindo para a manutenção da forma
acicular e para a estabilidade das partículas reduzidas.
Novamente, os processos de recobrimento utilizados estão embasados na
heterocoagulação de materiais e, assim como no caso do recobrimento apenas com o
alumínio, discutido anteriormente, a técnica baseia-se no comportamento das partículas com
diferentes cargas parciais que se atraem mutuamente e heterocoagulam, ou seja, cargas
negativas de uma partícula, por exemplo, atraem eletrostaticamente cargas positivas
presentes na superfície de partículas menores, ocorrendo reações químicas na superfície
das mesmas62. A parte essencial deste processo é o ajuste das cargas de superfície destas
partículas a fim de que partículas distintas possuam cargas distintas na mesma solução. A
maneira mais prática de se obter a condição acima mencionada é através do ajuste de pH,
levando-se em conta as diferenças entre os p.i.e. dos materiais utilizados63,64.
Inicialmente, tentou-se realizar o recobrimento consecutivo das nanopartículas de
goetita com Co e Al, seguindo a metodologia proposta por Hisano1,2, na qual os resultados
não foram satisfatórios. Apesar de que a literatura cita este método como eficaz para o
recobrimento de partículas de goetita2, nas tentativas de síntese realizadas nesta trabalho,
observava-se, por microscopia eletrô
nica de transmissão, o aparecimento de material
segregado na amostra. A explicação para a presença do material segregado está
justamente no ponto essencial do processo de heterocoagulação, ou seja, na obtenção de
cargas distintas sobre as partículas de goetita e os núcleos recém formados da fase que se
desejava precipitar sobre a superfície das partículas. Assim como na caso do recobrimento
com alumínio, nesta metodologia, inicialmente as partículas de goetita eram dispersas em
água com a ajuda de ultra-som e o pH da suspensão permanecia ao redor de 9. O p.i.e. da
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goetita é da ordem de 7,5-8,565,66 e o fato da mesma apresentar um pH mais elevado
quando dispersa em água é devido, dentre outros fatores, ao próprio tamanho das
partículas, ou seja, os grupos hidroxila situam-se basicamente na superfície da amostra e,
neste caso, como a amostra apresenta elevada área de superfície3,8, ao redor de 162 m2g-1,
uma pequena elevação do pH em solução pode ocorrer devido à liberação de alguns destes
íons para a solução. Àsuspensão, foi adicionada uma solução de cloreto de cobalto 1,0
mol/L e o caráter ácido do sal diminui o pH para valores ao redor de 6,5. Neste pH as
partículas de goetita apresentam-se com a superfície carregadas positivamente. Certa
quantidade de base foi adicionada ao sistema e o pH atinge valore ~de 11 próximo ao valor
do p.i.e. do hidróxido de cobalto que é de ~11,2. Assim, dois problemas ocorreram: (i) o
primeiro deles é que como o pH da suspensão cai e depois volta a subir, neste caminho
ocorre a passagem pelo p.i.e. das partículas de goetita e alguma floculação ocorre
impedindo um recobrimento homogêneo sobre todas as partículas e (ii) em pH 11, a
dispersão encontra-se muito próximo do p.i.e. das partículas de hidróxido de cobalto, o que
pode não só prejudicar a nucleação das partículas, como também fazer com que os núcleos
formados floculem ou, ainda, que, preferencialmente, a precipitação sobre as partículas de
goetita dê lugar a incorporação de material sobre o núcleo de cobalto já formado, criando
uma competição no interior da dispersão15. Desta forma, ocorreria a precipitação de
partículas de hidróxido de cobalto na solução e não sobre a superfície das partículas de
goetita. Além disso, após a adição da base, a solução de sulfato de alumínio era adicionada
a suspensão e, novamente, o pH cai para valores ao redor de 10. Como o p.i.e. para AlOOH
é de ~10,5, ocorre uma passagem muito rápida pelo ponto de carga zero e, a precipitação,
se ocorrer, deve acontecer de forma heterogênea, assim como no caso do cobalto.
Baseado no recobrimento com alumina das partículas de hematita, onde os melhores
resultados foram obtidos quanto o sal de alumínio foi primeiramente solubilizado em água e
o pH da solução ajustado em 12,5 e, só então as partículas de hematita foram dispersas na
solução e o pH decrescido para valores de aproximadamente 9, propô
s-se uma nova rota
sintética para realizar o recobrimento simultâneo das partículas de goetita com Co e Al.
Conhecendo-se as diferentes propriedades coloidais dos hidróxidos de cobalto e alumínio,
sobretudo as suas características quanto ao comportamento em solução e diferenças de
p.i.e., uma metodologia inédita para realizar o recobrimento consecutivo dos dois compostos
sobre a goetita em uma única etapa foi proposta neste trabalho, conforme descrita na parte
experimental e resumida no diagrama esquemático apresentado na Figura 45.
Preparou-se duas soluções de CoCl2 e Al2(SO4) ambas na concentração de 1,0 mol/L
e os volumes calculados para cada uma satisfazer as relações [Co/(Co+Fe) = 0,33] e
[Al/(Al+Fe) = 0,10] foram misturados em 100 mL de água destilada. Neste ponto, devido ao
caráter ácido de ambos os sais presentes na solução, o pH da mesma apresenta valores de
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1,5-2,5. O pH da mistura foi elevado para 12,5 com a adição de uma solução aquosa de
hidróxido de sódio 10%.
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Figura 45. Diagrama esquemático do processo de recobrimento consecutivo com Co e Al sobre as
nanopartículas de goetita em uma única etapa.

Durante o ajuste do pH, ao passar pelos valores de ~9 e ~11, observa-se turvação
da solução devido à formação dos hidróxidos, respectivamente de alumínio e de cobalto. O
pH final (12,5) é muito elevado para estabilizar os hidróxidos formados e os mesmo são
solubilizados formando preferencialmente espécies divalentes, [Al(OH)5]2- e [Co(OH)4]2-.
Cabe ressaltar que em todos os casos, as quantidades foram calculadas a fim de que a
concentração inicial de alumínio fosse igual 10-2 mol/L, condição ótima encontrada para o
recobrimento com tal elemento, exigência esta que não foi necessária para os casos de
recobrimento com Co e terras raras. Então, as partículas de goetita foram dispersas na
solução e, o pH manteve-se constante dado o excesso de base adicionado para eleva-lo a
valores de 12,5. Dióxido de carbono foi lentamente borbulhado na solução até o pH
atingisse valores de 9 ou mais baixos. Nestas condições, ocorre primeiramente a
precipitação do hidróxido de cobalto (pH ~12) e a partir do ponto isoelétrico do hidróxido de
cobalto (~ 11,4), as partículas de hidróxido apresentam carga positiva enquanto que a
superfície da goetita continua carregada negativamente, favorecendo o processo de
heterocoagulação e promovendo ao recobrimento das nanopartículas de goetita com
hidróxido de cobalto. Adicionalmente, as espécies de alumínio continuam em solução e
possuindo carga negativa67. Segundo a literatura68,69 as condições ideais e a finalização do
recobrimento com cobalto são atingidas na faixa de pH entre 10 e 10,5. Nesta faixa de pH,
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também inicia-se a precipitação de hidróxido de alumínio, cujas partículas estão carregadas
negativamente devido ao p.i.e. do hidróxido de alumínio (9,0-9,4). Neste ponto, em pH ~10,
as partículas de goetita que foram recobertas com hidróxido de cobalto passam a apresentar
a superfície carregada positivamente, devido à presença do hidróxido de cobalto,
favorecendo a heterocoagulação das partículas de hidróxidos de alumínio que se encontram
carregas negativamente. O pH foi ainda decrescido para valore de 9 ou menor a fim de
garantir que o processo tenha sido completado. As partículas resultantes foram lavadas e
tratadas a 400 qC por 3 horas, condição suficiente para desidroxilar os óxidos nas partículas,
mas não drástico o suficiente para provocar mudanças na morfologia da mesma.
Adicionalmente, em algumas amostras, o procedimento foi empregado na ausência de
alumínio a fim de caracterizar o recobrimento das partículas com hidróxido de cobalto. Os
resultados de DRX para as amostras recobertas antes e após o tratamento térmico a 400 qC
por 3 horas estão apresentados na Figura 46.
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Figura 46. DRX para as amostras de goetita pura (FeOOH) e recobertas com Co e Al na proporção de
[Co(Co+Fe) = 0,33] e [Al(Al+Fe) = 0,10] antes (Al10Co33-FeOOH) e após o tratamento térmico a 400 qC
por 3 horas [Al10Co33-(D-Fe2O3)].

O primeiro ponto a ser salientado através do DRX (Figura 46) é que, assim como no
caso do recobrimento das nanopartículas apenas com alumínio, a formação da fase
correspondente, quer seja Al2O3.nH2O ou AlOOH, não é detectada por difratometria de raios
X, provavelmente pelos mesmos motivos mencionados anteriormente: baixa concentração e
partículas muito pequenas. Já para o recobrimento realizado com cobalto, devido à
proporção de 33% em relação ao ferro, a DRX foi eficiente para detectar a formação do
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hidróxido de cobalto(II), caracterizado principalmente pelas reflexões presentes em 11,5q e
23,45q em 2T. Os resultados mostram ainda, reflexões bastante alargadas, referentes à
baixa cristalinidade do composto formado e inferindo um tamanho de partícula muito
pequeno, concordando com o fato de que estes fatores são responsáveis pela não-detecção
do alumínio por DRX. Após o tratamento térmico realizado para a desidroxilação e
consolidação das camadas de recobrimento, o DRX mostra a presença da fase hematita e
de óxido de cobalto misto (Co3O4), devido, respectivamente, a desidroxilação da goetita e do
hidróxido de cobalto(II). Nota-se ainda, que os padrões de difração do óxido de cobalto
encontram-se alargados, inferindo a possibilidade de partículas muito pequenas. A presença
de alumínio e cobalto foi ainda identificada pelas análises de XEDS, utilizando “microprobe”
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(Figura 47) e por mobilidade eletroforética (Figura 48).
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Figura 47. Espectro de energia dispersiva de raios X (XEDS) para a amostra de goetita recoberta com 10% de
alumínio e 33% de cobalto (em relação à quantidade ferro), após o tratamento térmico a 400 qC por 3
horas. Nos detalhes, o espectro XEDS completo e os resultados da análise semi-quantitativa.

O espectro apresentado na Figura 47 evidencia a presença dos elementos
esperados pela metodologia de síntese, com exceção ao cobre, o qual é proveniente da
redinha utilizada como porta amostra para microscopia de transmissão. Através do ajuste de
uma função Gaussiana às bandas obtidas pela análise, foi possível determinar semiquantitativamente a porcentagem dos elementos Al e Co frente a porcentagem de Fe, como
mostrado no detalhe da Figura 47. Apesar de uma análise semi-quantitativa, os resultados
encontrados estão muito próximos do esperado, sugerindo uma primeira indicação de que a
metodologia de síntese foi eficaz, não somente na incorporação dos elementos, mas
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também na quantidade incorporada. Evidentemente, esses dados devem ser confirmados
por uma técnica quantitativa, no caso a espectrometria ICP, como será mostrado mais
adiante. Os resultados obtidos para as medidas de mobilidade eletroforética dos sistemas
recobertos com Co e com Co e Al consecutivamente, são apresentados na Figura 48.
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Figura 48. Mobilidade eletroforética para as amostras de goetita pura e recoberta com Co 33%, e com Co e Al,
10 e 33%, respectivamente, obtidas antes do tratamento térmico a 400 qC por 3 horas.

As medidas de mobilidade eletroforética obtidas antes do tratamento térmico mostra
um deslocamento do p.i.e. das nanopartículas de goetita (p.i.e. 8,1) para valores de 8,8 para
as amostras recobertas com cobalto e alumínio e para valores de 11,2 quando a amostra foi
submetida ao recobrimento apenas com cobalto. Estes valores evidenciam que a camada
mais externa das partículas foi modificada, primeiramente pela introdução do hidróxido de
cobalto (II), com p.i.e. ~11,4, encontra-se muito próximo do valor obtido para a amostra e,
após o recobrimento com alumínio, os valores encontram-se próximos ao p.i.e. do óxido de
alumínio (9,0-9,4), evidenciando que a camada externa das partículas que anteriormente
eram formadas por hidróxido de cobalto(II), agora apresentam uma camada de óxido de
alumínio. Infelizmente, como no caso do recobrimento das partículas de goetita com
alumínio, não foi possível verificar a formação das camadas de recobrimento por MET,
devido à ausência de contraste entre as partículas da amostra e o recobrimento, dado o
tamanho reduzido das partículas.
Para o recobrimento com os íons terras raras, o procedimento adotado foi o inverso
ao que se realizou para Al e Co. Como a maioria dos óxidos de terras raras apresentam
p.i.e. próximo a pH 7, o sal de terra rara foi inicialmente solubilizado em água com a ajuda
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da adição de solução de HCl diluída (pH ~1,5) a fim de garantir a completa solubilização dos
sais e em seguida, dispersou-se as partículas de goetita já recobertas com cobalto e
alumínio, o que não provocou variação considerável no valor de pH devido ao excesso de
ácido adicionado para solubilizar o sal. Após a completa dispersão uma quantidade de
solução aquosa de hidróxido de amônio foi adicionada lentamente ao sistema (gotejamento)
promovendo a elevação do pH para valores de aproximadamente 9. Assim, como nos casos
anteriores, ocorre a heterocoagulação das partículas de terras raras sobre as partículas de
goetita, na faixa de pH compreendida entre 5,5 e 7,5, onde estão localizados os p.i.e. dos
hidróxidos de terras raras. Após o recobrimento, as partículas foram aquecidas a 300 qC por
2 horas para eliminação do excesso de amô
n ia e consolidação da fase de óxido de terra
rara.
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Figura 49. DRX representativo para as amostras de goetita recobertas com terras raras (TR = Nd, Eu, Sm e Tb)
nas proporções de 5%, 15% e 30% após o tratamento térmico a 400 qC por 3 horas. Neste caso
mostrando os dados obtidos para o recobrimento com Eu e Al.

Devido à baixa concentração de íons terras raras, as análises por DRX não
detectaram a presença da formação de hidróxido ou óxido de terras raras para as amostras
dopadas com Co (2% e 5% de TR em relação ao ferro) e, no caso das amostras sem
cobalto (5%, 15% e 30% em relação ao Fe), apenas as amostras com 15% e 30%
apresentaram um discreto halo de difração na região ao redor de 30q em 2T, atribuído à
formação do óxido de terra rara e identificado por um asterisco nos difratogramas
apresentados na Figura (49). Os dados apresentados na Figura 49 são para as amostras
recobertas com európio e são representativos para as demais amostras uma vez que o
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mesmo comportamento foi observado para as amostras recobertas com Nd, Sm e Tb. A fim
de quantificar a porcentagem dos elementos Co, Al e TR (TR = La-Tb), foram realizadas
análises por espectrometria ICP e os dados obtidos encontram-se na Tabela 13, a qual
mostra que para todas as sínteses realizadas, as quantidades dos elementos encontram-se
muito próxima do esperado, ou seja, do valor nominal calculado no início da síntese.
Tabela 13. Composição química dos metais presentes nas amostras recobertas obtidas por espectrometria ICP
(em % atm ± 0,1) para os elementos Al, Co e TR (TR = La-Tb), após o tratamento térmico a 400 qC por
3 horas. O restante da composição dos metais refere-se a Fe.

Al

Amostra
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

% atm**
(ICP)
9,7
9,6
9,8
9,9
9,5
9,3
9,4
9,2
9,8
9,7
9,3
9,5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9,4
9,5
9,7
9,6
9,6
9,4
9,9
9,3
9,7
9,5
9,6
9,4
9,2
9,6
9,4
9,3

% atm*
FeEu5
FeEu15
FeEu30
FeTb5
FeTb15
FeTb30
FeSm5
FeSm15
FeSm30
FeNd5
FeNd15
FeNd30
-—
CoLa2
CoLa5
CoCe2
CoCe5
CoPr2
CoPr5
CoNd2
CoNd5
CoSm2
CoSm5
CoEu2
CoEu5
CoGd2
CoGd5
CoTb2
CoTb5

Composição Química (% peso atm ± 0,1)
Co
Terra rara (TR)
% atm**
% atm*
Elemento
% atm*
(ICP)

% atm**
(ICP)

-

-

Eu
Eu
Eu
Tb
Tb
Tb
Sm
Sm
Sm
Nd
Nd
Nd

5
15
30
5
15
30
5
15
30
5
15
30

4,9
14,8
29,9
4,8
14,8
29,7
4,9
14,9
29,8
4,7
14,9
29,8

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

32,8
32,8
32,7
32,6
32,8
32,9
32,8
32,7
32,6
32,7
32,8
32,8
32,9
32,9
32,7
32,6

La
La
Ce
Ce
Pr
Pr
Nd
Nd
Sm
Sm
Eu
Eu
Gd
Gd
Tb
Tb

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

1,9
4,9
2,0
4,6
1,5
4,7
1,8
4,9
1,7
4,7
1,6
4,8
1,8
4,6
1,7
4,5

* Porcentagem nominal; ** Determinada por análise ICP.
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III.4. REDUÇÃO E PASSIVAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS METÁLICAS
O primeiro sistema de nanopartículas reduzidas a metal foi constituído pelas
nanopartículas de hematita recobertas com sílica e a fim de verificar o efeito do
recobrimento, um sistema de nanopartículas sem recobrimento com o agente antisinterizante também foi reduzido nas mesmas condições. O fluxo de hidrogênio utilizado foi
de 2 L/h e as partículas foram reduzidas a 450 qC num tempo total de reação de
aproximadamente 12 horas70, como será discutido mais adiante no estudo do mecanismo de
transformação de hematita a D-Fe (seção III.4.1). Os resultados obtidos por MET para os
dois sistemas mencionados acima estão apresentados na Figura 50.

(a)

(b)

SiO2

100 nm

Figura 50. MET das amostras de hematita reduzidas a ferro metálico a 450 qC em atmosfera de hidrogênio: (a)
sem recobrimento com sílica e (b) recobertas com sílica. No detalhe em (b) a presença da camada de
sílica sobre a nanopartícula.

Nas micrografias mostradas na Figura 50, pode se observar a necessidade de
recobrimento das nanopartículas com agente de proteção, sobretudo com características
anti-sinterizante. A amostra sem recobrimento iniciou um processo de sinterização,
mostrando a formação de pescoços interpartículas e, em alguns casos, como pode ser
observado na MET, a amostra perde totalmente a forma acicular formando agregados
compactos com morfologia tendendo a forma esférica. A exigência de que as partículas para
gravação magnética devam possuir elevada anisotropia, fica totalmente comprometida neste
caso, uma vez que para nanopartículas metálicas de ferro, a anisotropia magnética advém,
quase que 90% da anisotropia de forma. Por outro lado, a MET apresenta na Figura 50(b),
onde as partículas foram previamente recobertas com uma camada protetora de sílica,
mostra que a característica acicular da partícula foi mantida. Entretanto, como pode ser
notado, a fase metálica se resume a pequenos cristais no interior do elipsóide, identificados
pela diferença de transparência ou contraste nas MET. Fases metálicas apresentam elevada
densidade eletrô
nica,

constituindo materiais opacos ao feixe de elétrons, mostrando-se
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como regiões escuras (opacas) em análises por MET71. Mesmo que a nanopartícula como
um todo tenha mantido um caráter acicular, a fase metálica no interior da mesma não segue
o mesmo perfil. Aparentemente, o recobrimento com sílica permanece encapsulando a fase
metálica, a qual apresenta-se na forma de pequenos cristais dispersos no interior desta
cápsula. Devido à elevada perda de oxigênio durante a redução, a nanopartícula apresenta
intensa redução de volume, chegando em alguns casos a 15% do volume inicial das
partículas72,73 e a camada de sílica parece não acompanhar a redução nas mesmas
proporções originando poros no interior das partículas. Contrastando com o resultados da
MET, os dados de difratometria de raios X mostram a obtenção da fase D-Fe e a presença
de uma fase do tipo espinélio em pequena quantidade, como mostrado na Figura 51.
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Figura 51. DRX das amostras de hematita reduzidas a ferro metálico e passivadas: (a) recobertas com sílica e
(b) sem recobrimento. Abaixo, o padrão de difração para a fase D-Fe.

Os DRX da Figura 51 mostram a formação da fase desejada, ou seja, ferro metálico.
De acordo com o padrão de difração, a fase encontrada trata-se de D-Fe, a qual apresenta
estrutura cúbica (bcc), identificada pelas reflexões em (110) e (200). Os DRX indicam
também a presença de uma segunda fase, como pode ser verificado por um pequeno e
alargado padrão de reflexão, identificado com a seta de número dois. Provavelmente este
padrão deve-se a formação de uma estrutura espinélio (Fe3O4 ou J-Fe2O3) devido à reflexão
máxima ocorrer na região correspondente à ~35q em 2T, característicos de óxidos de ferro
com estrutura espinélio. As fases magnetita e maghemita, respectivamente, Fe3O4 e J-
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Fe2O3, são muito difíceis de serem distinguidas por DRX por apresentarem parâmetros de
rede muito próximos, diferindo em seus valores apenas na terceira casa decimal. Sendo
assim, a espectroscopia Mössbauer foi utilizada para definir qual o tipo de óxido se forma na
superfície do núcleo metálico, como será mostrado mais adiante na discussão destes
resultados. A Figura 51(a) mostra, ainda, um halo de difração (região um) devido à presença
de sílica, uma vez que esta amostra foi recoberta antes de iniciar-se o processo de redução
e passivação. Este halo de difração está ausente no DRX apresentado para a amostra não
recoberta. Utilizando os valores médios obtidos das reflexões nas posições (110) e (200),
calculou-se o valor do parâmetro de rede para o núcleo de ferro metálico. Os valores
obtidos, a =2,28659Å e a =2,28669Å, respectivamente para as amostras recobertas e sem
recobrimento, estão em concordância com o esperado para a fase D-Fe pura (a =2,28664Å)
o que confirma a presença desta fase nas amostras. Evidentemente, não existem diferenças
significativas por DRX entre as amostras recobertas e sem recobrimento, a sinterização ou
mesmo a formação de pequenos cristais no interior das cápsulas de sílica, deverão refletir
diretamente nas propriedades magnéticas destes materiais. Sendo assim, o recobrimento
com sílica não de mostrou eficaz na manutenção da forma acicular das nanopartículas
metálicas e foi preterido em função do recobrimento com alumina, o qual, por tratar-se de
um óxido com comportamento parecido ao óxido de ferro, apresenta uma redução de
volume compatível com a redução esperada para as nanopartícula, mantendo a forma
acicular das mesmas, como será mostrado mais adiante pelas MET destas amostras.
Uma vez determinado qual o melhor agente anti-sinterizante a ser utilizado, os
elementos de interesse (Co e terras raras), juntamente com a alumina, foram incorporados
as nanopartículas de goetita. Estas partículas foram desidroxiladas, formando a fase
hematita recoberta com os aditivos e com alumina, reduzidas e passivadas.
Os DRX das amostras de ferro contendo terras raras (TR = Nd, Eu, Sm e Tb) nas
proporções de 5%, 15% e 30%, além de alumina como camada protetora, mostram o
mesmo comportamento para todos os elementos incorporados. A Figura 52 apresenta os
DRX para a série contendo o elemento samário.
Os padrões de difração (Figura 52) são muito interessantes quando observados o
comportamento frente ao aumento da quantidade do elemento de terra rara. Como
mencionado anteriormente, o comportamento mostrado na Figura 52 é tipicamente
apresentado para as demais amostras onde foram incorporados os elementos Nd, Eu e Tb.
Basicamente, os DRX para as amostras contendo até 5% do elemento de TR apresentam
reflexões muito parecidas com o ferro metálico puro, sugerindo que o dopante foi
incorporado à matriz de ferro.
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Figura 52. DRX das amostras de ferro metálico puro e contendo samário nas proporções de 5% (FeSm5), 15%
(FeSm15) e 30% (FeSm30) com relação à quantidade total de ferro.

Destaca-se nas amostras com 5% de TR um pequeno pico de baixa intensidade
relativa e bastante alargado na região de ~30q em 2T, encontrado em difrações
correspondentes aos óxidos dos elementos de terras raras, sugerindo, então, que o
elemento, ou parte dele encontra-se na superfície das nanopartículas e não foram
incorporados ao núcleo metálico. Quando a concentração do elemento de TR é acrescida
para valores de 15%, os dados parecem confirmar esta suspeita, evidenciando a formação
de uma liga FeTR onde a difração correspondente a possível formação de um óxido de terra
rara é intensificada, mostrando que uma maior quantidade do TR encontra-se, agora, na
superfície da nanopartícula. Adicionalmente, as reflexões correspondentes à fase D-Fe são
predominantes em todos os padrões de difração obtidos e não se observa mais a reflexão
correspondente a estrutura espinélio, característica da formação da camada de passivação
na forma de óxido sobre nanopartículas de ferro metálica. Entretanto, aumentando-se
novamente a concentração do elemento de TR (30%), ocorre exatamente o contrário do que
se esperava. A intensidade relativa da reflexão referente ao óxido de terra rara mantém-se
praticamente inalterada, mas, os demais picos relacionados à formação da liga diminuem
significativamente de intensidade enquanto que a intensidade relativa da reflexão referente à
fase D-Fe se mantém. Infelizmente, até o presente momento, não foi possível a identificação
da liga formada, sendo que a mesma foi comparada aos padrões de DRX disponíveis para
diversas fases de ligas FeTR e, em nenhum caso, houve possibilidade de identificação,
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inferindo uma necessidade de caracterizações e estudos adicionais para a proposição da
composição e estrutura da liga. Aparentemente, na composição de 15% pode estar
ocorrendo a formação de compostos intermetálicos ou mesmo a formação de uma estrutura
do tipo martensítica, comumente observada para algumas composições binárias de metais.
Esta possibilidade parece ser a mais viável uma vez que aumentando-se a concentração do
elemento de terra rara ocorre diminuição desta fase, comportamento este também
observado no caso da formação da estrutura martensítica, a qual aprece, normalmente,
como uma fase intermediária. De todas as formas, uma melhor avaliação deve ser realizada
nestas amostras antes de propor uma explicação para tal comportamento. Uma vez que os
dados de espectrometria ICP quantificaram a presença dos elementos de terras raras em
quantidades próximas àquelas esperadas pela síntese, uma possibilidade seria a perda
destes elementos durante o processo de redução, a qual foi descartada pelas análises por
espectrometria ICP realizadas com as amostras reduzidas, cujos resultados encontram-se
na Tabela 17 (seção III.5). A fim de verificar se a presença de elementos de TR em
proporções maiores do que 10% necessitam de ajustes nas condições de síntese utilizadas
para a redução e passivação, sobretudo no tempo, algumas amostras foram reduzidas por
até 18 horas nas mesmas condições de temperatura e fluxo de gás e os resultados de DRX
foram idênticos aos apresentados na Figura 52. Uma possibilidade seria o recozimento das
partículas numa temperatura mais elevada, a fim de possibilitar uma melhor acomodação
dos átomos e diminuir as tensões residuais das redes cristalinas. Entretanto, como um dos
principais objetivos deste trabalho é a obtenção de nanopartículas metálicas com
propriedades magnéticas elevadas e manutenção da forma acicular, a utilização de
condições mais drásticas geraria a perda da forma acicular e, provavelmente, a deterioração
da coercividade do material. Como mencionado anteriormente, estudos adicionais devem
ser realizados para elucidar o comportamento desses materiais, principalmente devido às
propriedades magnéticas apresentadas pelos mesmos, conforme será mostrado na (III.5).
Nas partículas contendo 33% de cobalto em relação à quantidade de ferro, foram
incorporados os elementos de terras raras (TR = La-Tb) nas proporções de 2% e 5%,
também com respeito à quantidade total de ferro e os dados obtidos por DRX encontram-se
apresentados na Figura 53. O padrão de difração apresentado na Figura 53 para as
amostras contendo Co é tipicamente observado em todas as amostras obtidas. Para todos
os elementos de terras raras (La-Tb) e nas duas concentrações utilizadas (2% e 5%),
observa-se apenas as reflexões correspondentes à fase D-Fe. Cabe ressaltar, que a
presença de cobalto nas partículas favorece a estabilização das mesmas, não sendo
observado, por exemplo, as reflexões correspondentes à camada de passivação, devido à
baixa intensidade das mesmas.
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Figura 53. DRX das amostras de FeCo, [Co/(Co+Fe) = 0,33] pura, contendo samário 2% (CoSm2) e lantânio 5%
(CoLa5), com relação à quantidade total de ferro.

Trabalhos realizados anteriormente7,53,74-79, evidenciam o fato de que o cobalto além
de intensificar a coercividade em ligas de ferro, também auxilia na proteção contra a
corrosão. No caso de nanopartículas, os autores sugerem que o cobalto encontra-se
distribuído pela partícula num gradiente de concentração que decresce à medida que se
caminha em direção ao núcleo da partícula.

Figura 54. MET representativas das amostras reduzidas à fase metálica e passivadas contra oxidação.
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Assim, a presença de uma fase espinélio formada por um óxido misto de ferro e
cobalto (cobaltita) poderia se formar juntamente com a fase maghemita sobre a superfície
da partícula, inferindo uma maior estabilidade frente à corrosão. Na Figura 54 são
apresentadas micrografias de MET representativas dos sistemas reduzidos a metal, onde é
possível observar que em todos os sistemas, a proteção com a camada de alumina como
agente anti-sinterizante foi eficaz, conservando a morfologia e o tamanho das
nanopartículas após a redução e passivação. Adicionalmente, a Figura 55 mostra uma
imagem de alta resolução obtida por microscopia eletrô
n ica de transmissão (HRTEM)
indicando a formação da camada de passivação de aproximadamente 1,5 nm de espessura
sobre a superfície da partícula reduzida.

25 Å

2,02 Å
(110)

Figura 55. HRTEM indicando a formação da camada de passivação sobre a nanopartícula metálica. Espessura
da camada: ~1,5 nm. À direita, ampliação indicando a textura ao longo do plano (110) para o núcleo
metálico, como observado na ponta da nanopartícula na microscopia de alta resolução.

Na imagem de alta resolução é observada a formação de uma única camada de
passivação, não podendo ser distinguido entre a formação do óxido de ferro ou óxido misto
ferro-cobalto e a camada do agente anti-sinterizante. Como já mencionado, isto deve-se ao
fato de que a transparência dos óxidos é muito similar quando analisados por MET, o que
torna difícil, assim como no caso do recobrimento do óxido de ferro com óxido de cobalto e
óxido de alumínio, distinguir entre a presença de cada uma das fases. Outro aspecto que
merece atenção é que no caso de partículas de hematita, onde o tamanho das mesmas
possibilitou a observação da camada de proteção, a mesma era constituída de ~4-5 nm de
espessura. Neste caso, é observada a formação de uma camada de óxido, a qual deve
compreender fases formadas por ferro, cobalto, alumínio e terras raras, nos casos onde
esses elementos foram introduzidos, de apenas 1,5 nm em média. Tal fato pode ser
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explicado devido ao tamanho das nanopartículas de goetita, as quais possuem áreas de
superfície de ~162 m2 g-1. Como a superfície é muito maior, espera-se que a espessura da
camada de recobrimento seja diminuída, como observado, uma vez que as proporções de
elementos são mantidas de uma fase para outra (hematita ou goetita). Ainda, os elementos
Co e terras raras devem, preferencialmente, formar ligas metálicas com o ferro e, existem
evidências experimentas de que parte do alumínio presente na camada protetora deve
difundir para o interior da liga, o que promoveria uma redução na espessura da camada de
proteção e de passivação7. Ainda com relação à microscopia de alta resolução apresentada
na Figura 55, é possível observar na ponta da partícula a textura correspondente aos planos
(110) referente ao núcleo metálico.
A espectroscopia Mössbauer foi utilizada para avaliar a formação da camada de
passivação, permitindo obter dados mais significativos quanto à estrutura da fase espinélio
formada e, também, inferir dados quantitativos da distribuição das espécies de ferro
presente nas partículas. Os espectros Mössbauer para as nanopartículas metálicas de Fe e
FeCo são apresentados na Figura 56, sendo que para as demais amostras, não foi possível
realizar tal caracterização por dificuldades decorrentes de tempo e disponibilidade. Os
parâmetros Mössbauer hiperfinos para os ajustes realizados sobre os espectros
experimentais encontram-se na Tabela 14.
Para os espectros apresentados na Figura 56, em ambas as amostras se distinguem
a presença de dois componentes distintos: um sexteto magnético e um dubleto não
magnético ou num estado superparamagnético (SPM) a 295 K e dois diferentes sextetos
magnéticos a 4,2 K. De acordo com os resultados observados na Tabela 14, o componente
majoritário, o qual é um sexteto magnético em ambas as temperaturas e ambas as
amostras, possui parâmetros similares àqueles encontrados para o metal cuja estrutura é DFe. Ou seja, a temperatura ambiente possui deslocamento químico ou isomérico (G) muito
próximo a zero em relação à referência de D-Fe utilizada para calibrar o equipamento e, o
campo hiperfino (Bhf), com valores de aproximadamente 33 T também encontra-se em boa
concordância com o esperado no caso de D-Fe (34 T). Especificamente para a amostra
contendo Co, ocorre uma pequena variação nesses valores (G = 0,04 mm/s e Bhf = 36,5 T)
devido à presença de cobalto e para ambas as amostras, pode-se inferir que os mesmos
estão associados ao núcleo magnético das nanopartículas formados por Fe ou pela liga
FeCo53,80, sendo que no caso da liga, esses valores são tipicamente atribuídos à formação
de uma solução sólida FeCo. Evidentemente que o cobalto presente nas amostras possui
um pequeno, mas significante efeito sobre os valores de G e Bhf. A análise acima pode
também ser utilizada no caso do componente majoritário para as amostras a 4,2K, as quais
possuem Bhf = 34 T e G=0,12 mm/s e Bhf = 37,5 T e G = 0,16 mm/s, respectivamente para as
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amostras de Fe e FeCo, evidenciando mais uma vez a pequena influência da presença de

Transmitância / unid. arb.

cobalto nos parâmetros Mössbauer.

D-Fe

4,2 K

295 K

FeCo
4,2 K

295 K
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Figura 56. Espectros Mössbauer obtidos a 295 K e 4,2 K para as amostras recobertas com alumina e reduzidas a
Fe e FeCo. As linhas cheias identificam os ajustes de cada componente (finas) e o ajuste total (grossa).

Amostra

Temp

Tabela 14. Parâmetros Mössbauer hiperfinos para as amostras Fe e FeCo obtidos a 295 e 4,2K.

Componente (núcleo)
G

'Q

(mm/s) (mm/s)

Componente (camada de passivação)

Bhf

*

Área

(T)

(mm/s)

(%)

(mm/s) (mm/s)

G

'Q

Bhf

*

Área

(T)

(mm/s)

(%)

D-Fe

0,00(1) 0,00(1) 33,0(1) 0,31(1)

82(1)

0,36(1) 0,83(1)

0,47(1) 18(1)

FeCo

0,04(2) 0,00(1) 36,5(2) 0,31(1)

91(2)

0,30(1) 1,21(1)

0,45(1)

D-Fe

0,12(1) 0,00(1) 34,0(1) 0,28(2)

73(2)

0,49(1) 0,00(1) 49,9(2) 0,81(2) 26(2)

FeCo

0,16(1) 0,01(1) 37,5(1) 0,27(2)

86(2)

0,42(1) 0,06(1) 48,3(2) 0,93(1) 14(2)

295K
9(3)

4,2K
G=deslocamento isomérico, 'Q=desdobramento quadrupolar, Bhf=campo hiperfino e *= largura de linha. Os números entre
parênteses indicam a incerteza.
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Cabe ressaltar que a diferença no deslocamento isomérico encontrada para a
amostra possuindo somente Fe metálico, pode ser atribuída ao fato de que a calibração do
equipamento é realizada a temperatura ambiente onde o G padrão do D-Fe que é de 0,123
mm/s é subtraído durante a calibração a fim de que o espectro apresente-se na posição
zero (em relação ao ferro metálico) durante as análises nesta temperatura. Ainda analisando
o componente majoritário atribuído ao núcleo metálico, os valores encontrados para a
largura de linha, * ~0,30 mm/s, indicam tratar-se de amostras com alta cristalinidade, ou
seja, as partículas de D-Fe e FeCo que constituem o núcleo possuem cristalinidade elevada,
em concordância com os dados observados por DRX. O componente minoritário apresenta
campo hiperfino muito largo a 4,2K para ambas as amostras como é esperado para óxidos
de ferro81,82, considerando que a temperatura ambiente este componente é não magnético,
conforme o dubleto mostrado na Figura 56. Este comportamento é consistente com os
átomos de ferro associados ao componente minoritário estando este em uma camada muito
fina ou na forma de partículas muito pequenas, o que também pode ser evidenciado pelos
valores de largura de linha, bastante alargados para ambas as amostras a 4,2 K. Assim,
estes dados indicam que o componente minoritário pode ser identificado como sendo a
superfície de óxido responsável pela camada de passivação. Não existe evidência de
qualquer outro componente presente nos espectros.
A área espectral relativa de um componente em um espectro Mössbauer está
relacionada à proporção dos átomos de ferro de um determinado tipo e como estes átomos
estão ligados, sendo que os dois fatores são multiplicativos81. Em geral, quando a
temperatura é diminuída para valores próximos a 0 K todos os átomos de ferro tornam-se
efetivamente fortemente ligados e a área espectral relativa reflete diretamente a proporção
de átomos de ferro dos diferentes tipos. Assim, como em 4,2 K trabalha-se na “temperatura
limite”, os dados apresentados na Tabela 14 para ambas as amostras nesta temperatura
correspondem à fração de porcentagem de átomos de ferro na camada de passivação das
amostras. Comparando os dados das amostras obtidos a 4,2K, nota-se que os valores
encontrados para a camada superficial diferem significativamente. No caso da amostra de DFe, a área encontrada para o componente minoritário, o qual está relacionado à superfície
de passivação é de aproximadamente 26% da quantidade de ferro total presente na
amostra. Isto significa que o núcleo metálico corresponde à ~75% da amostra. Já no caso
das nanopartículas de FeCo, a área correspondente ao componente minoritário é de
aproximadamente 15% da quantidade de ferro total, evidenciando que cerca de 85% da
quantidade total de ferro presente na nanopartícula apresenta-se na forma metálica. Este
dado é bastante expressivo por dois aspectos: o primeiro é o de que torna-se, mais uma
vez, evidente a estabilidade extra adquirida com a presença de cobalto e o segundo aspecto
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reside na perspectiva de que quanto menor for a camada de passivação, melhor serão as
propriedades magnéticas devido ao núcleo metálico. Adicionalmente, um outro aspecto
relacionado à área espectral merece atenção: a diminuição da quantidade de ferro no
componente minoritário também pode estar relacionado a presença de cobalto na camada
de passivação, originando a formação de um óxido misto de ferro cobalto, fazendo com que
o ferro substituído na camada de passivação permaneça no núcleo metálico da
nanopartícula.
O componente minoritário presente nos espectros Mössbauer, o qual está associado
à camada de óxido na superfície da nanopartícula, mostra três características que podem
ser úteis na caracterização do material correspondente à este componente. A primeira delas
é que a temperatura ambiente o espectro deste componente apresenta-se na forma de um
dubleto sem evidência de qualquer desdobramento magnético hiperfino. Isto significa que: (i)
o material é paramagnético, isto é, não encontra-se magneticamente ordenado a
temperatura ambiente ou (ii) o material é superparamagnético, ou seja, partículas muito
pequenas encontram-se de forma magneticamente ordenada as quais estão desacopladas
magneticamente do núcleo e que, ainda, não podem manter uma magnetização superior a
uma escala de tempo muito pequena (~10-9 s) em relação à espectroscopia Mössbauer.
Qualquer uma destas possibilidades confirma que este componente não pode contribuir com
qualquer remanência para o comportamento magnético das amostras. A segunda
característica está relacionada aos parâmetros Mössbauer deste componente em ambas as
temperaturas, o dubleto na temperatura ambiente e o sexteto a 4,2K. Todos os parâmetros
são os mesmos esperados para um sistema contendo Fe3+, com campo hiperfino de
aproximadamente 49T a 4,2K, sendo tipicamente os valores obtidos para um óxido de Fe3+
tal como a maghemita (J-Fe2O3)8,81. Ainda, o fato de que nos ajustes realizados não foi
necessário acrescentar um subespectro relativo à Fe2+, contribui para a evidência de tratarse da fase maghemita. Entretanto, a possibilidade de formação de um óxido misto não pode
ser totalmente descartada se, o cobalto substituir todos os sítios ocupados por íons Fe2+ na
estrutura espinélio de uma ferrita. As evidências para o comportamento superparamagnético
a temperatura ambiente são também indicadas pelos parâmetros Mössbauer, campo
hiperfino de 49 T e G de ~0,49 mm/s. A terceira característica está associada à largura das
linhas que é relativamente grande a temperatura ambiente e muito maior a 4,2K. Uma vez
que a largura da linha infere característica a cerca da cristalinidade da amostra, pode-se
inferir que a camada de passivação possui baixa cristalinidade, se comparada com os
valores obtidos para o núcleo metálico. Ainda, foram obtidas curvas da amostra esfriada a
campo zero (zero-field cooled, ZFC) e com esfriadas com aplicação de campo (field-cooled,
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FC) sendo o campo aplicado, HFC=100G para a amostra de D-Fe. Os resultados desta
análise encontram-se na Figura 57.
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Figura 57. Curvas de magnetização FC e ZFC para as nanopartículas de D-Fe obtidas com campo HFC = 100 G.

Os resultados obtidos com as curvas FC e ZFC indicam que a MS, MR e HC
permanecem essencialmente constantes independentemente de se esfriar a amostra em
campo zero ou em campo magnético externo constante, inferindo que não existe qualquer
tipo de interação magnética entre o núcleo metálico e a camada de óxido formada na
superfície da partícula. Estes resultados corroboram o comportamento superparamagnético
indicado pela espectroscopia Mössbauer a qual indicou que a camada de passivação é
formada por um material magneticamente ordenado, com partículas muito pequenas e
desacoplado magneticamente em relação ao núcleo metálico.

III.4.1. MECANISMO DE TRANSFORMAÇÃO DE D-Fe2O3 A D-Fe
Todas as amostras antes de serem submetidas aos processos de redução e
passivação sofrem um tratamento térmico a 400 qC por 3 horas, para promover a
desidroxilação e consolidação das camadas de recobrimento. Neste processo, as partículas
de goetita são, também, transformadas em hematita. Desta forma, devido às características
químicas e estruturais das nanopartículas de hematita sintetizadas neste trabalho, as
mesmas foram utilizadas para avaliar o mecanismo de transformação de D-Fe2O3 a D-Fe70.
A transformação foi realizada a 450 qC e o mecanismo seguido pela coleta de amostra em
diferentes tempos do processo de redução (série C2T) utilizando a montagem
esquematizada na parte experimental. Para a série C2T, o fluxo de gás hidrogênio utilizado
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foi de 2 L/h1,2,31. Todas as amostras coletas foram passivadas antes de serem submetidas às
análises uma vez que amostras reduzidas, especialmente aquelas contendo elevado teor de
ferro metálico, são rápida e completamente oxidadas quando expostas ao ar (pirofóricas).
Ressalta-se que no início do aquecimento, ou seja, no intervalo entre a temperatura
ambiente até que o sistema atingisse os 450qC, as amostras permaneceram em atmosfera
de hidrogênio. Este procedimento foi adotado por dois motivos: impedir que o gás
promovesse esfriamento da amostra ao atingir a célula de redução já a 450qC e,
principalmente, evitar possíveis acidentes ao introduzir gás hidrogênio em um sistema com
temperatura elevada. No momento em que o sistema atingiu a temperatura de 450qC a
primeira amostra foi coletada, a qual foi denominada de tempo zero, apresentando padrões
de difração de raios X correspondentes a uma única fase identificada como magnetita,
conforme mostrado na Figura 58.
A Figura 59 mostra uma microscopia eletrô
nica de transmissão de alta resolução
(HRTEM) obtida para uma única partícula da amostra coletada a tempo zero. Através da
imagem apresentada na Figura 59, observa-se a existência de um monocristal com os
planos (111) orientados perpendicularmente ao longo da maior dimensão da partícula. Este
resultado indica que a transformação da fase hematita para a fase magnetita é topotática.
Em particular, os plano (001) da hematita, os quais estendem-se ao longo do maior eixo da
partícula, dão origem aos planos (111) da magnetita (Figura 59).
600
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Figura 58. DRX para a série C2T em diferentes tempos de redução (0, 90, 210, 390 e 600 min). M, W e I indicam
as reflexões mais intensas para as fases magnetita, wurstita e ferro, respectivamente.
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111

Figura 59. HRTEM de uma única partícula de magnetita formada no início do processo de redução (tempo zero)
para a série C2T.

A mesma direção cristalográfica [111] ao longo do maior eixo da partícula foi
observada no caso de partículas de maghemita obtidas a partir de reações de óxido-redução
de hematita83, as quais também apresentam transformação topotática, enquanto que
partículas de magnetita obtidas a partir de processos de óxido-redução de goetita
apresentam a direção [110] situando-se ao longo da direção do maior eixo da partícula, não
apresentando assim, evidências de transformação topotática8.
O padrão de difração eletrô
nica observado para a amostra denominada tempo zero
(Figura 60(0)) foi indexado e atribuído a um monocristal de fase magnetita, em concordância
com os resultados observados por DRX e com a imagem de HRTEM. Após 90 minutos de
reação pode-se observar por DRX o aparecimento de uma reflexão atribuída ao ferro
metálico (Figura 58), sugerindo o início da transformação da fase magnetita a ferro. Foram
observados padrões de difração eletrô
nica de v árias partículas da amostra sendo que um
padrão típico é apresentado na Figura 60(90). Mesmo após 90 minutos de reação, a
difração eletrô
nica exibe um diagrama típico

de monocristal de magnetita. Entretanto, os

pontos de luz correspondentes aos planos (004) e (440), começam a aparecer. Este efeito é
ainda mais pronunciado para a amostra reduzida por 210 minutos (Figura 60(210)). Os dois
planos, (004) e (440) possuem as mesmas distâncias interplanares (2,07 Åe

1,48 Å
,

respectivamente que os planos (110) e (002) da estrutura D-Fe (2,02 Åe

1,43 Å
,

respectivamente).
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Figura 60. Padrões de difração eletrônica obtidos para a amostra C2T em diferentes tempos de redução (0, 90,
210 e 720 min).

Desta forma, pode-se concluir que a direção [001] da fase magnetita torna-se a
direção [110] da fase D-Fe e que a direção [110] da magnetita transforma-se na direção
[001] do ferro metálico. Ainda, a direção [111] da fase magnetita, a qual encontra-se paralela
à direção do maior eixo da partícula, torna-se a direção [111] da fase D-Fe, mostrando mais
uma vez que tratar-se de uma transformação topotática.A representação esquemática
mostrada na Figura 61 permite uma melhor visualização das mudanças que ocorrem nas
direções cristalográficas durante o processo de redução a ferro metálico.
A literatura reporta que a orientação cristalográfica ao longo do maior eixo de
agulhas de ferro metálico pode ser [001], [111] ou [110]84,85. Contudo, pelos resultados
obtidos neste trabalho, fica claro que a orientação de partículas aciculares de ferro
dependerá

da

orientação

das

partículas

precursoras.

Levando-se

em

conta

as

transformações topotáticas observadas, pode-se concluir que partículas de ferro obtidas a
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partir de goetita apresentarão, preferencialmente, orientação cristalográfica na direção [001],
enquanto que partícula de ferro obtidas a partir de hematita, como apresentado aqui,
estarão orientadas na direção [111] ao longo do maior eixo das partículas. Finalmente, após
720 minutos do processo de redução, as partículas mostraram um padrão de difração
eletrô
nica corresponde nte a fase D-Fe (Figura 60(720). Esses resultados sugerem que se as
partículas finais são compostas por vários cristais de ferro, como será discutido mais
adiante, todos possuem a mesma orientação.
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Figura 61. Representação esquemática da transformação topotática de nanopartículas de hematita a ferro
metálico, observada por difração eletrônica.

Deve ser mencionado ainda, que durante o processo de redução, foi detectada a
formação de uma fase identificada por difratometria de raios X (Figura 58) como sendo
wurstita (FeO). Este fato encontra-se em concordância com outros autores que mostraram
indícios de que a redução de magnetita a ferro metálico passa por uma fase intermediária de
wurstita86.
A transformação da fase magnetita a ferro metálico também foi acompanhada por
medidas de susceptibilidade magnética irreversível (Firr (H)). O parâmetro Firr (H) é obtido
derivando-se as curvas de desmagnetização remanente, que por sua vez é obtida medindose a magnetização remanente de uma amostra inicialmente saturada na direção positiva e
removendo-se a parte negativa referente ao campo aplicado87. Como o comportamento
magnético das fases magnetita e ferro metálico são diferentes, esperava-se que a variação
de Firr (H), em função de um campo externo aplicado, também fosse diferente para as duas
fases e, ainda, que fosse possível separar a contribuição de cada fase para a
susceptibilidade irreversível. Os resultados das medidas de Firr (H) em função do campo
aplicado foram obtidos para a série C2T e estão representados na Figura 62.
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Figura 62. Curvas de susceptibilidade magnética irreversível em função do campo magnético aplicado, Firr (H),
obtidas em diferentes tempos (0, 210, 600 e 720 min) durante o processo de redução para a série C2T.

As curvas de Firr (H) (Figura 62) apresentam duas contribuições distintas no caso das
amostras que apresentam ambas as fases, ou seja, nos tempos 210 e 600 minutos, como
mencionado acima e esperado para fases com comportamento magnético distinto. No
tempo zero, somente a fase magnetita está presente, caracterizada pelo pico em valores de
campo mais baixo. Àmedida que a

fase D-Fe começa a se formar, ocorre o aparecimento

de um novo pico em valores de campo mais alto, o qual aumenta progressivamente de
intensidade com o tempo de redução. Esta segunda componente, atribuída à fase D-Fe,
após 720 minutos de reação foi a única componente observada. A contribuição da fase
wurstita para a susceptibilidade magnética pode ser desprezada devido ao caráter
paramagnético deste óxido a temperatura ambiente8.
Cabe ressaltar a elevada sensibilidade das medidas de susceptibilidade magnética
irreversível para distinguir as diferentes contribuições das fases magnetita e ferro metálico.
De acordo com os resultados da DRX (Figura 58) a fase D-Fe é completamente formada
após 600 minutos de reação, uma vez que o difratograma mostrou, além da fase metálica,
somente um pequeno halo de difração atribuído a camada de passivação na forma de óxido
de ferro. Entretanto, através das curvas de susceptibilidade, observa que uma grande
contribuição da fase magnetita ainda encontra-se presente na amostra, e que somente após
720 minutos, esta componente pode ser observada na forma de um ombro, o qual evidencia
a formação da camada de passivação.
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Além das medidas de susceptibilidade magnética verificou-se também a variação da
coercividade (HC) e magnetização de saturação (MS) e do tamanho médio de cristalito das
amostras durante o processo de redução. Os parâmetros magnéticos, HC e MS foram
obtidos diretamente das curvas de histerese magnética a temperatura ambiente e com
campo máximo aplicado de 1 T e o tamanho médio de cristalito foi obtido pela equação de
Scherrer33, utilizando a largura máxima a meia altura da reflexão (110) referente à fase D-Fe.
Esses valores são apresentados na Tabela 15.

Tabela 15. Evolução do tamanho médio de cristalito e dos parâmetros magnéticos com o tempo de redução para
a série C2T.

Tempo
(min)

Tamanho de
cristalito
(DRX) (nm)

0

Condições experimentais
Amostra

C2T

T
(ºC)

450

Fluxo H2
(L/h)

2

Propriedades magnéticas
MS
(emu g-1)

HC
(Oe)

-

48

160

90

20±0,6

51

180

210

25±0,9

56

225

600

28±0,7

105

555

720

30±0,4

120

885

Observando os dados apresentados na Tabela 15 é possível estabelecer uma
correlação entre os parâmetros magnéticos e o tamanho médio de cristalito durante o
processo de redução. O primeiro fato que merece atenção é o tamanho médio de cristalito
observado isoladamente. Mesmo após a completa redução a ferro metálico (720 min), o
tamanho de cristalito é muito menor do que a partícula de ferro, a qual possui tamanho
médio de 200 nm, sugerindo que as partículas são formadas por vários cristais de ferro.
Reportando-se novamente ao padrão de difração eletrô
nica para a amostra reduzida por
720 minutos (Figura 60(720)), o mesmo indica um padrão de monocristais de ferro,
confirmando a observação feita anteriormente de que mesmo que a partícula seja formada
por vários cristais de ferro, como mostrado pelos dados da Tabela 15, todos os cristais
possuem a mesma orientação.
Àmedida que a reação de redução se processa, o tamanho médio de cristalito
correspondente ao núcleo de D-Fe aumenta gradualmente até um valor máximo de 30 nm. É
esperado que um aumento do tamanho médio de cristalito esteja associado ao aumento das
propriedades magnéticas, ou seja, coercividade e magnetização de saturação. Isso se deve
ao fato de que quanto maior o tamanho do cristalito, no caso de pequenas partículas, seu
comportamento é mais próximo do esperado para um monocristal. Os valores obtidos para a
coercividade, tanto no início do processo como no final do mesmo, são similares aos
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reportados na literatura para partículas elipsoidais de magnetita e ferro metálico,
respectivamente88. Entretanto, os valores observados para a magnetização de saturação
encontram-se abaixo daqueles esperados para magnetita e ferro metálico, 80 e 220 emu/g,
respectivamente88. Estes baixos valores podem ser explicados pela coexistência de vários
efeitos. Primeiro, a presença de alumina que não contribui à magnetização. Adicionalmente,
considerando o tamanho reduzido das partículas (<
250 nm), os efeitos de “spin canting”
tanto na superfície como no interior das partículas, dado o número de cristais que as
formam, também pode ser parcialmente responsável pela diminuição da magnetização89.
Ainda com relação ao tamanho reduzido das partículas, é possível que mecanismos de
rotação incoerente do tipo f“anning”e/ou “curling”estejam atuando sobre as mesmas o que
provocaria diminuição da magnetização de saturação90,91. Além disso, para o caso de D-Fe,
a presença da camada de passivação na superfície da partícula, lembrando que por serem
pequenas apresentam elevada área de superfície, cuja composição provavelmente é um
óxido de ferro com magnetização distinta da fase metálica, a mesma pode estar contribuindo
para a diminuição da magnetização esperada para ferro metálico puro79.
A fim de verificar o efeito da temperatura e do fluxo de hidrogênio sobre a obtenção
das partículas de ferro metálico, a partir da redução de partículas de hematita recobertas
com alumina, ambas as condições experimentais foram variadas. Para todas as variações
de fluxo de hidrogênio utilizadas, pode-se observar que a temperatura, necessariamente,
deve ser maior do que 400ºC para a obtenção de partículas de ferro metálico puro. A
temperaturas iguais ou inferiores a 400ºC, uma mistura de ferro metálico e magnetita foi
observada em todos os casos.
Após alguns experimentos realizados, determinou-se uma temperatura ideal para
realizar a redução, a qual foi fixada em 450 ºC para todos os demais experimentos
realizados neste trabalho. Fixando a temperatura em 450 ºC, variou-se o fluxo de hidrogênio
0,2 a 4,0 L/h, conforme mostrado na Tabela 16.

Tabela 16. Tamanho médio de cristalito e parâmetros magnéticos obtidos para as partículas metálicas reduzidas
a 450qC sob diferentes fluxos de hidrogênio.

Amostra
C1T
C2T
C3T
C4T

Condições experimentais Tamanho de
Propriedades magnéticas
cristalito
MS
HC
Va
T
Fluxo Tempo
(DRX) (nm) (emu g-1) MR/MS
(Oe)
(nm3)
(ºC)
H2 (L/h)
(h)

450

4,0
2,0
0,6
0,2

4
12
24
96

22±0,8
30±0,4
45±1,2
56±0,9

MR = magnetização remanente e MR/MS = s“ quareness”(S)

115
120
132
165

0,36
0,38
0,23
0,19

885
885
625
435

12000
13000
22000
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Como já era esperado, à medida que o fluxo de hidrogênio foi diminuído foram
necessários tempos de reação maiores para ocorrer a completa redução das partículas de
hematita. Quando o fluxo de hidrogênio foi mudado de 4,0 L/h para 2,0 L/h o tempo de
reação para a completa redução das partículas variou de 4 para 12 horas, respectivamente
para as amostras C1T e C2T. Para ambas as condições de fluxo mencionadas acima, tanto
a forma quanto o tamanho das partículas foram ligeiramente alterados durante o processo
de redução (Figura 63).

Figura 63. Partículas de ferro metálico obtidas a 450ºC sob diferentes fluxos de hidrogênio: 4 L/h (amostra C1T)
e 2,0 L/h (amostra C2T). No detalhe são mostradas as amostras com maior aumento.

O tamanho médio das partículas calculado por MET, para ambas as amostras (C1T e
C2T) foi de 190 ± 40 nm no comprimento e 40 ± 7 nm na largura, os quais representam um
decréscimo de aproximadamente 15% no tamanho das partículas durante a redução. Por
outro lado, quando o fluxo de hidrogênio utilizado foi de 0,6 L/h e 0,2 L/h, um (amostra C3T)
e três (amostra C4T) dias, respectivamente, foram necessários para completar a redução
das partículas. Para estas amostras, reduzidas em baixo fluxo de hidrogênio, a análise por
MET mostrou algumas partículas quebradas e sinterizadas, apresentando bordas
arredondadas.
A cinética do processo de redução para as amostras C1T, C2T e C3T foi
acompanhada por DRX comparando-se as intensidades relativas dos picos de difração
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referentes às reflexões (110) e (311) das fases D-Fe e magnetita, respectivamente, à
medida que a transformação ocorreu (Figura 64).
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1000
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1500
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Time /(min)
Tempo
de redução
min
Figura 64. Variação das intensidades relativas dos picos DRX das reflexões (110) de D-Fe e (311) de magnetita
para as amostras C1T, C2T e C3T em função do tempo de redução.

Conforme mostrado na Figura 64, as amostras C2T e C3T apresentam uma evolução
contínua da transformação fase magnetita para D-Fe. Entretanto, no caso da amostra C1T,
na qual utilizou-se um fluxo de hidrogênio alto (4,0 L/h), a transformação de magnetita a
ferro metálico é praticamente completada após 30 minutos de reação. O aumento acentuado
na intensidade do pico de difração referente à fase metálica na amostra C1T, logo no início
da reação, sugere que a mudança na estrutura do material ocorra de forma violenta. Em
concordância com este fato, o tamanho de cristalito calculado para as partículas de D-Fe
obtidas ao final do processo foi de 22 nm, significativamente menor do que o tamanho de
cristalito obtido para as amostras reduzidas sob fluxo de hidrogênio mais baixo (amostras
C3T e C4T), conforme indicado na Tabela 16.
Pelos dados da Tabela 16 poder-se também observar que o número de cristalitos da
fase D-Fe varia diretamente com o fluxo de hidrogênio, isto e, a diminuição do fluxo de
hidrogênio conduz a um aumento no tamanho do cristalito e, conseqüentemente, diminui o
número de cristais de ferro no interior da partícula. Desta forma, pode-se concluir que o fluxo
de hidrogênio é um importante parâmetro no processo de redução das partículas, o qual
parece determinar o tamanho dos cristais presentes na partícula final. Infelizmente, como
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mencionado anteriormente, o fluxo de hidrogênio também influencia na morfologia da
partícula metálica, a qual pode ser seriamente alterada ou mesmo danificada quando o fluxo
é suficientemente baixo, requerendo um tempo de aquecimento muito alto para obtenção
das partículas de ferro metálico puro.
A Tabela 16 apresenta ainda os parâmetros magnéticos obtidos das curvas de
magnetização, onde pode-se verificar que os valores da magnetização de saturação
aumentam com o aumento do tamanho de cristalito. Em contraste, os valores de
“squareness”, ou seja, a razão entre a magnetização remanente e a de saturação,
decrescem com o aumento de cristalito das amostras C1T e C2T para as amostras C3T e
C4T, sugerindo que mecanismos de rotação incoerente estejam atuando sobre as duas
últimas amostras. Em concordância com esta observação, o menor valor de coercividade foi
obtido para a amostra C4T, a qual apresenta o maior tamanho de cristalito, 56 nm. Por outro
lado, o mesmo valor de coercividade (885 Oe) foi obtido para as amostras C1T e C2T sendo
que estas possuem tamanho de cristalito diferente. Tais resultados sugerem que existem
dois fatores opostos afetando os valores de coercividade nas amostras. O primeiro deles,
como mostrado anteriormente para as amostras da série C2T, indica que com o aumento do
tamanho de cristalito deve ser observado um aumento na coercividade das partículas.
Entretanto, um segundo fator parece estar compensando o efeito do tamanho de cristalito:
pequenas modificações na morfologia das partículas causadas pelo aumento do tempo de
reação em conseqüência da diminuição do fluxo de hidrogênio. Espera-se que essas
modificações sejam mais pronunciadas na amostra C2T do que na amostra C1T devido ao
maior tempo de reação para a primeira amostra, o que poderia estar provocando uma
pequena diminuição no valor da coercividade, efeito este muito mais acentuado nas
amostras C3T e C4T. Deve ser levado em conta que a coercividade desses materiais é
devida quase que exclusivamente à anisotropia de forma do núcleo metálico88, e que a
perda da acicularidade leva a um decréscimo na coercividade. Adicionalmente, foram
realizados, também, cálculos sobre o volume de ativação térmica (Va), o qual encontra-se
mais relacionado ao tamanho dos cristais no interior da partícula do que o tamanho da
partícula como um todo. Um parâmetro que parece ser relacionado ao tamanho de cristalito
no interior partículas em lugar de o tamanho da partícula total é a ativação térmica. O
volume de ativação, ou seja, o volume do material magnético que reverte coerentemente, foi
obtido das medidas de magnetização dependentes do tempo, conforme indicado em
detalhes na parte experimental.
Os resultados dos cálculos foram obtidos utilizando-se campos próximos aos da
coercividade e encontram-se na Tabela 16. O volume de ativação de reversão para todas as
amostras é menor do que o volume físico das partículas, determinado por MET, por um fator
de aproximadamente 10 e, aumenta com o aumento do tamanho de cristalito. Estes valores
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do volume de ativação correspondem à dimensão de domínio coerente, o qual encontra-se
ao redor de 23 nm para as amostras C1T e C2T, em boa concordância com o tamanho de
cristalito calculado por DRX (Tabela 16). No caso da amostra C4T, o valor correspondente à
dimensão do domínio coerente é de 28 nm, o qual é metade do valor calculado para o
tamanho de cristalito, suportando a conclusão sobre a existência de mecanismos de rotação
incoerente da magnetização para esta amostra. O volume de ativação não foi obtido para a
amostra C3T devido à falta de disponibilidade para utilização do equipamento.
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III.5. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E MAGNÉTICAS
Apesar de que diversas características estruturais e algumas propriedades
magnéticas das nanopartículas metálicas já foram discutidas no decorrer deste trabalho,
nesta seção serão enfocadas as principais características magnéticas das amostras de ferro
metálico puras e dopadas com vistas à aplicação em tecnologia de gravação magnética.
Como discutido anteriormente, a manutenção das características morfológicas das
nanopartículas metálicas através dos tratamentos realizados, tornam as nanopartículas
obtidas candidatas a serem utilizadas em gravação magnética de alta densidade. Deve-se,
novamente, salientar que o tamanho das partículas de Fe, FeCo, FeTR e FeCoTR obtidas é
similar em todas as amostras, com longitude da ordem de 60 nm e largura de ~10 nm, o que
as torna menores do que as partículas utilizadas comercialmente, da ordem de 80 nm de
comprimento e ~13 nm de largura.
Nesta parte do trabalho, serão avaliados os resultados da incorporação de Co e
terras raras sobre as propriedades magnéticas das nanopartículas obtidas e como essas
propriedades estão correlacionadas as características microestruturais e a composição
química das amostras. O resumo das características estruturais e magnéticas de todas as
amostras estudadas pode ser encontrado nas Tabelas 17 e 18 e na Figura 65 são
apresentadas as curvas de histerese magnéticas paras as amostras de D-Fe e FeCo. Cabe
ressaltar que todas as curvas de histerese, de onde foram extraídos os parâmetros
magnéticos apresentados nas Tabelas 17 e 18 foram obtidas a temperatura ambiente.
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Figura 65. Curva de histerese magnética obtida a temperatura ambiente para as amostras de D-Fe e FeCo.
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Comparando-se os ciclos de histerese apresentados na Figura 65, nota-se o efeito
do cobalto sobre os parâmetros magnéticos das nanopartículas metálicas de ferro. Como
mostrado em trabalhos anteriores, quando cobalto é adicionado à partículas metálicas de
ferro provoca um ligeiro aumento na magnetização do material e um aumento drástico nos
valores de coercividade1,2,31,32,53,92, em concordância com os resultados apresentados na
Figura 65. Os valores obtido para magnetização de saturação (MS) de 144 emu/g e 156
emu/g, respectivamente para D-Fe e FeCo, estão próximos ao esperado para nanopartículas
metálicas desta natureza1,31,53. É importante mencionar que os valores obtidos para MS são,
para todas as amostras, mais baixos que o esperado para o caso de D-Fe na forma de um
sólido estendido (220 emu/g). Este fato, já mencionado anteriormente, pode ser explicado
pela presença dos aditivos e, principalmente, pela camada de passivação que, como
mostrado pela espectroscopia Mössbauer não contribui para o valor de MS a temperatura
ambiente79,93. Para o caso da coercividade (HC), o valor obtido para a partícula de D-Fe (998
Oe) consiste num valor já esperado para sistemas similares. Entretanto, o valor de 2173 Oe
obtido para as partículas de FeCo encontra-se ligeiramente acima dos valores encontrados
para partículas dessa natureza (~2000 Oe)1, sugerindo uma potencialidade de aplicação
destas partículas em sistemas de gravação de alta densidade. Outros parâmetros
importantes, sobretudo com relação às nanopartículas de FeCo, ainda serão discutidos mais
adiante nesta seção.
A Figura 66 mostra as curvas de histerese obtidas para as amostras de ferro metálico
dopadas com os elementos de terras raras: Nd, Eu, Sm e Tb. Para as amostras de ferro
dopadas com terras raras, via de regra, com o aumento da concentração de dopante, ocorre
significativa diminuição dos valores de Ms e um aumento expressivo nos valores de HC. A
diminuição de MS é explicada de maneira similar que para o caso das partículas de ferro,
sendo que o ferro é, dentre os elementos ferromagnéticos, o que apresenta os mais
elevados parâmetros magnéticos e a introdução de um elemento ferrimagnético, como são
os elementos de terras raras, tende a diminuir a magnetização de saturação do ferro, ao
mesmo passo, devido ao acoplamento ferri- e ferromagnético, ocorre o aumento do HC. A
variação do campo coercivo e da magnetização de saturação em função da porcentagem de
dopante e com relação à natureza do mesmo é apresentada na Figura 67.
Nos dados apresentados na Figura 67, merece atenção o fato de que, para as
amostras dopadas com 15% do elemento de terra rara, não existe uma concordância com o
comportamento verificado para as outras amostras. Este fato concorda com os dados de
difratometria de raios X apresentados anteriormente, que indicam a formação de uma liga
entre ferro e o elemento de terra rara e que, ao aumentar a porcentagem, esta liga parece
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ter um comportamento menos caótico, aparentando um melhor arranjo estrutural entre os
átomos de ferro e do elemento de terra rara.
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Figura 66. Curvas de histerese magnética para as amostras de ferro metálico dopadas com elementos de terra
rara (Nd, Sm, Eu e Tb) nas proporções de 5%, 15% e 30%, obtidas a temperatura ambiente.
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Figura 67. Variação da coercividade (HC) e magnetização de saturação (MS) em função da porcentagem de
dopante para as amostras de ferro dopadas com elementos de terra rara (Nd, Sm, Eu e Tb).

Evidentemente, este comportamento se reflete nas propriedades magnéticas, como
mostrado na Figura 67. Os mesmo efeitos são observados para o caso das amostras de
FeCo dopadas com terras raras (Figura 68), onde observa-se uma diminuição da MS e um
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aumento da HC com o aumento da concentração do dopante, valores estes observados de
forma mais clara na Tabela 18.
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Figura 68. Curvas de histerese para as amostras de FeCo dopadas com terras raras (TR = La-Tb) nas
proporções de 2% e 5%, obtidas a temperatura ambiente.
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Entretanto, quando os valores de coercividade obtidos para as amostras de FeCoTR
são comparados com aqueles obtidos para as amostras FeTR, mais uma vez é evidente o
efeito promovido pela adição de cobalto, o qual provoca um acentuado aumento nos valores
de HC. Pode-se verificar observando os dados apresentados na Tabela 18, que a
coercividade atinge valores de 2800 Oe (amostra dopada com Ce), mantendo uma média
acima de 2500 Oe para as demais amostras. Estes valores de coercividade obtidos, por
exemplo, utilizando 2% de dopante, são relativamente superiores aos encontrados nas
partículas comerciais, inferindo novamente um elevado potencial de aplicação em registro
magnético. A variação das principais propriedades magnéticas (MS e HC) com a natureza e a
porcentagem do dopante é mostrada na Figura 69.
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Figura 69. Variação da coercividade (HC) e magnetização de saturação (MS) em função da natureza e da
porcentagem de dopante para as amostras de ferro dopadas com elementos de terra rara (La-Tb).

Os dados apresentados na Figura 69 para o comportamento da magnetização de
saturação em função da natureza do dopante mostram uma certa linearidade, indicando que
a magnetização é mais suscetível a quantidade de dopante que com a natureza do mesmo,
no caso das nanopartículas obtidas. Já para a coercividade, os dados parecem mostrar uma
certa periodicidade com relação à natureza do dopante. Ainda, uma vez que a coercividade
é fortemente dependente do tamanho de cristalito, como mostrado anteriormente, o mesmo
comportamento indicado na Figura 69 é observado quando representado graficamente o
tamanho de cristalito em função da natureza do dopante, concordando com a evidência
experimental observada durante a avaliação do mecanismo de redução das nanopartículas.
Entretanto, não foi possível correlacionar este comportamento com nenhuma propriedade
periódica convencional, necessitando de uma avaliação mais aprofundada a fim de propor
qual o tipo de interação ou efeito provocado pela natureza do dopante.
Um parâmetro importante para a caracterização dos materiais utilizados em mídia de
gravação é a SFD (switching field distribution), o qual encontra-se relacionado com as
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inversões de magnetização, como mencionado anteriormente1,2,74. Uma maneira simples de
se obter os valores de SFD é através da diferenciação das curvas MxH, onde a largura a
meia altura da curva obtida representa o valor da variação da coercividade, 'H, e o valor de
SFD pode ser obtido através de 'H/HC. Curvas representativas da diferenciação realizada
sobre os ciclos de histerese das amostras obtidas são mostradas na Figura 70.
Um aspecto muito interessante observado nas partículas obtidas é o valor bastante
elevado encontrado para a largura a meia altura das curvas apresentadas na Figura 70.
Uma vez que este valor está diretamente relacionado com a inversão de magnetização, este
comportamento é um tanto incomum em se tratando de sistemas de pequenas
partículas74,88,91. Para um meio de gravação ideal, a curva de histerese deveria apresentar
um squareness, S (MR/MS), o mais próximo da unidade e todas as partículas deveriam
inverter a magnetização em um campo muito próximo da coercividade global. Este
comportamento significa que a variação da coercividade em torno da coercividade global
deve ser nula, ou seja, a diferencial da curva de magnetização e, conseqüentemente o SFD,
devem ser nulas.
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Figura 70. Curvas diferenciais representativas utilizadas para calcular o valor de SFD nas amostras obtidas.
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Observando os valores obtidos para o SFD nas partículas contendo cobalto (Tabela
18), pode-se observar que alguns sistemas apresentam valores de SFD abaixo de 0,40,
mantendo elevados valores de coercividade e de S. As partículas utilizadas comercialmente
em gravação magnética avançada possuem 80 nm de comprimento, SFD ao redor de 0,60,
squareness ~0,50 e coercividade próxima a 2200 Oe1,2,31. A Tabela 18 mostra vários
sistemas de partículas, obtidos por rotas similares às utilizadas comercialmente e com
incorporação de aditivos em porcentagem muito baixa, sendo, ainda, facilmente obtidas em
larga escala com propriedades magnéticas superiores às das partículas comerciais. O
conjunto desses fatores infere um elevado potencial de aplicação das nanopartículas obtidas
neste trabalho em mídia de gravação magnética de elevada densidade.
Adicionalmente, algumas considerações devem ser feitas com relação aos dados
apresentados nas tabelas 17 e 18. A primeira delas, diz respeito à quantificação dos
elementos realizada por espectrometria ICP após a redução das partículas, mostrando
valores muito próximos dos nominais, como já havia sido observado para os sistemas antes
do processo de redução e passivação. Entretanto, a maneira como estes elementos estão
distribuídos pelo volume da partícula necessita ser elucidada. A segunda consideração trata
das nanopartículas obtidas sem cobalto (FeTR), as quais aparentemente não apresentaram
valores dos parâmetros magnéticos compatíveis com os esperados para gravação
magnética. Contudo, esses sistemas necessitam ser avaliados com respeito às
propriedades magneto-ópticas uma vez que possuem elevado teor de elementos terras
raras, o qual pode gerar uma temperatura de compensação tal que o material apresente um
comportamento de desordenamento magnético antes de atingir a temperatura crítica (TC),
devido à presença da sub-rede magnética dos elementos de terras raras. Tal
comportamento é esperado em se tratando de materiais para aplicação em gravação
magneto-óptica94,95.
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Tabela 17. Caracterização química, estrutural e magnética das amostras de FeTR (TR = Nd, Eu, Sm e Tb) nas proporções de 5%, 15% e 30%.
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Tabela 18. Caracterização química, estrutural e magnética das amostras de FeCoTR (TR = La-Tb) nas proporções de 2% e 5%.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

IV.1. CONCLUSÕES
Diante dos objetivos propostos para este trabalho e embasado pelos resultados
obtidos e discutidos, pode-se concluir que: (i) obteve-se nanopartículas aciculares e
monodispersas de hematita ~com 200 nm através do processo de hidrólise ácida forçada e
que não foi possível diminuir o tamanho das partículas sem prejudicar a razão axial; (ii)
obteve-se nanopartículas aciculares e monodispersas de goetita através de uma nova rota
sintética baseada na utilização de carbonato, com 60 nm e razão axial de ~6 com proposta
de mecanismo de formação, ideais para serem utilizadas como precursores de partículas
metálicas para gravação magnética e com tamanho menor do que as partículas comerciais
(~80 nm); (iii) foram obtidas as condições ideais de recobrimento das nanopartículas com
sílica através da hidrólise de TEOS, entretanto a utilização da mesma não se mostrou
eficiente para preservar a forma acicular das nanopartículas metálicas; (iv) desenvolveu-se
uma nova metodologia para incorporar os aditivos de interesse: agente anti-sinterizante
(alumina) e cobalto de forma consecutiva e em uma única etapa utilizando processos de
heterocoagulação; (v) obteve-se recobrimentos com alumina como agente anti-sinterizante
com espessura da camada de recobrimento o mais fina possível, e a adição do composto se
mostrou eficiente na preservação da forma acicular durante o processo de redução a metal;
(vi) obteve-se sucesso na incorporação dos elementos de terras raras através de processos
de heterocoagulação; (vii) as condições para o processo de redução e passivação foram
otimizadas a fim de gerar melhores propriedades magnéticas; (viii) desenvolveu-se uma
nova metodologia de passivação utilizando vapores de etanol misturados a nitrogênio
gasoso, levando cerca de 15 min para passivar as partículas reduzidas, frente a 4 horas
comercialmente

utilizadas;

(ix)

elucidou-se

o

mecanismo

de

transformação

de

nanopartículas de hematita a D-Fe e (x) as diferentes amostras obtidas foram caracterizadas
e diversos sistemas apresentaram propriedades magnéticas e estruturais com qualidade
superior as nanopartículas metálicas utilizadas comercialmente.

CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

126

IV.2. PERSPECTIVAS
O trabalho desenvolvido gerou uma série de perspectivas dentre as quais destacamse: (i) elucidar a composição e a estrutura das ligas FeTR obtidas e realizar ensaios a fim de
verificar sua potencialidade na aplicação em sistemas magneto-ópticos; (ii) testar as
partículas de FeCoTR obtidas em condições de utilização para gravação magnética de alta
densidade; (iii) verificar a estabilidade desses materiais frente a condições extremas de
umidade e temperatura a fim de elucidar a estabilidade frente a desmagnetização; (iv)
realizar medidas de superfície como, por exemplo, XPS, para analisar como encontra-se a
distribuição dos elementos no interior das partículas e (v) correlacionar de forma mais
enfática as propriedades magnéticas dos materiais obtidos em relação as características
microestruturais.

