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RESUMO 

 

O campo da “Química de Materiais” vem se desenvolvendo nos últimos anos, tendo 

havido um grande aumento do interesse na síntese e nas propriedades químicas e físicas 

de novos sólidos inorgânicos. Novas rotas de sínteses e sínteses modificadas tem sido 

desenvolvidas com o intuito não apenas de  otimizar os processos em escala 

laboratorial, como também em escala industrial, além de torná-los aceitáveis pela 

legislação ambiental vigente. A atual fenomelogia da química do estado sólido aliada às 

propriedades de supercondutividade à alta temperatura, ferromagnetismo, porosidade 

molecular e cores são evidências afetadas pelo método de síntese, que por sua vez, 

podem influenciar na aplicação tecnológica desses materiais.  Foi a partir desta 

compreensão, que óxidos mistos de níquel e zinco nanoparticulados foram sintetizados 

através da rota combustão por microondas utilizando três tipos específicos de 

combustíveis e empregando as razões mássicas 1:1 e 1:1/2 de cátions 

metálicos/combustível, com o intuito de averiguar a influência de tais proporções na 

obtenção dos sólidos. Os novos combustíveis foram escolhidos em substituição a uréia 

ou glicina que são mais comumente preferidos nesse tipo de síntese. Os pós sem 

tratamento térmico foram estudados através da Análise Termogravimétrica (ATG) e da 

Difração de Raios-X (DRX), sendo, em seguida, submetidos ao tratamento térmico à 

900ºC. Após as calcinações, foram caracterizados através das análises Difração de raios-

x (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A rota de síntese modificada 

foi eficaz para obtenção dos pós. Tanto os combustíveis alternativos escolhidos quanto 

as diferentes razões mássicas empregadas, influenciaram na morfologia e na obtenção 

dos óxidos. 

 

Palavras-chave: Óxidos mistos; Combustão por microondas; Combustíveis alternativos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The field of "Materials Chemistry" has been developing in recent years and there has 

been a great increase of interest in the synthesis and chemical and physical properties of 

new inorganic solids. New routes of synthesis and synthesis modified has been 

developed with the aim not only to optimize the processes in laboratory scale, but also 

on an industrial scale, and make them acceptable by current environmental legislation. 

The phenomenology of current solid state chemistry properties coupled with the high 

temperature superconductivity, ferromagnetism, porosity molecular and colors are 

evidence affected by the synthesis method, which in turn can influence the 

technological application of these materials. From this understanding, mixed oxides of 

nickel and zinc nanoparticulate were synthesized by microwave-assisted combustion 

route using three specific types of organic fuels employing the weight ratios 1:1/2 and 

1:1 of cation metallic/fuel, in order to investigate the influence of such proportions to 

obtain the solids. The new fuels were chosen to replace, for example, urea or glycine 

that are the fuels most commonly preferred in this kind of synthesis. The powders 

without heat treatment were studied by Thermogravimetric analysis (TGA), X-Ray 

Diffraction (XRD) and then calcined at 900°C. After heat treatment, the samples were 

characterized by analysis of X Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron 

Microscopy (SEM). The modified synthesis route porposed was effective for obtaining 

powders. Both the alternative fuels chosen as the different weight ratios employed, 

influenced in the morphology and obtaining oxides. 

 

Keywords: Mixed oxides; Combustion by microwave; Alternatives fuels. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Esforços em ciência, tecnologia e engenharia de produtos e processos tem sido 

voltados para uma “produção mais limpa”, isto é, ações contínuas e integradas para conservar 

energia e matéria-prima, substituir recursos não-renováveis por renováveis, eliminar 

substâncias tóxicas e reduzir desperdícios e a poluição resultante dos produtos e do 

processamento. (LOPEZ, 2004). 

O desenvolvimento de novos processos, rotas de produção diferenciadas e de novos 

materiais, capazes de proporcionar propriedades únicas além da versatilidade em suas 

aplicações, tem sido os eixos mais estudados pela comunidade científica e acadêmica. Apesar 

do progresso na ciência dos materiais, ainda existem desafios tecnológicos, incluindo o 

desenvolvimento de materiais cada vez mais sofisticados e especializados, assim como a 

consideração do impacto ambiental causado durante a produção dos materiais.  

 Assim, a “Química de Materiais” vem se destacando, tendo havido um grande 

aumento do interesse na síntese e nas propriedades químicas e físicas de novos sólidos 

inorgânicos. Morfologia dos sólidos, fenômenos novos e propriedades interessantes tais como 

supercondutividade à alta temperatura, ferromagnetismo, porosidade molecular e cores, são 

evidências afetadas pelo método de síntese, que por sua vez, podem influenciar na aplicação 

tecnológica do composto (SHRIVER & ATKINS, 2008). 

Nos últimos anos, as indústrias química e cerâmica sofreram grande impacto 

científico-tecnológico, uma vez que são as maiores responsáveis pela gestão e 

desenvolvimento de novos pigmentos cerâmicos, como na produção de tintas, pisos e 

revestimentos, o que se tornou uma necessidade cada vez maior devido à procura por novas 

tonalidades e fabricação de peças cerâmicas e objetos. (BONDIOLI, 1998). 

O desejo de novas cores, a grande procura por novos pigmentos e o fato de que muitos 

pigmentos contêm elementos tóxicos como Pb, Cr, Sb, Cd e Se (por exemplo) tem mostrado 

novos horizontes para o desenvolvimento novos compostos inorgânicos pigmentantes 

ambientalmente aceitáveis. (CASALI, 2005). 

A qualidade de um pigmento cerâmico depende das suas propriedades ópticas ou 

físicas, e estas, por sua vez, estão diretamente relacionadas à estrutura cristalina do material, 
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sua composição química, pureza, estabilidade e algumas características físicas como 

distribuição granulométrica, forma da partícula, área superficial, entre outras. (QUINELATO 

et al., 2001). 

Os óxidos binários, superiores e complexos compreendem uma família de sólidos 

inorgânicos mais atualmente investigados neste campo devido a importantes características, 

como por exemplo, estabilidade, facilidade de síntese, variedade de composição, estrutura e 

propriedades pigmentantes (SHRIVER & ATKINS, 2008). 

Dentre os vários métodos de síntese existentes empregados na obtenção de sólidos 

inorgânicos aplicados à pigmentos (como o processo sol-gel, a co-precipitação, a síntese 

hidrotermal, microemulsão, método Pechini, mistura de óxidos, entre outros), o método de 

reação por combustão vem sendo utilizado, devido principalmente á facilidade de sua 

aplicação, ao custo relativamente baixo, ao controle da homogeneidade química e 

principalmente por requerer poucas etapas e curto tempo de duração (ªBARROS, 2009). 

Tendo em vista o desenvolvimento de novos materiais e processos, de custo menos 

elevado e que possam estar em consonância com as perspectivas ambientais, além da 

informação de que a maior parte das propriedades dos materiais, inclusive ópticas, é 

produzida através da introdução de defeitos e da não-estequiometria dos sólidos inorgânicos, 

este trabalho teve como principal objetivo produzir o mix de óxidos do tipo ZnO-Ni0,8Zn0,2O,  

nanoparticulados, com ótima homogeneidade e estabilidade de cor, para possível aplicação 

como pigmento cerâmico verde em substituição aos compostos utilizando elementos tóxicos, 

tais como o  cromo. 

  Em paralelo, a rota escolhida para síntese do material, foi a combustão por 

microondas, utilizando três combustíveis alternativos, outro propósito deste trabalho. A 

gelatina comercial, a Farinha de Linhaça Dourada e a Quitosana, combustíveis de baixo custo 

e comercialmente viáveis, foram utilizados em duas razões mássicas 1:1 e 1:1/2 Cátions 

metálicos/combustível. A influência das razões mássicas, bem como no emprego destes três 

combustíveis na síntese para obtenção do pigmento foi investigada.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

PIGMENTOS CERÂMICOS  

 

Diversos autores definem pigmento cerâmico como uma rede hospedeira ou matriz, na 

qual íons cromóforos estão incorporados e interagem com possíveis componentes 

estabilizadores que conferem ou reafirmam as propriedades pigmentantes. Estes cromóforos 

são normalmente metais de transição (do bloco d ou f), responsáveis por conferir as 

propriedades colorimétricas ao material, uma vez que, absorvem luz na região do visível de 

forma seletiva e “produzem” a cor na cerâmica. Nesses elementos, ocorrem os fenômenos 

responsáveis pela cor; transições eletrônicas dentro dos níveis d-d e de transferência de carga 

na qual um elétron é transferido entre um ânion e um cátion. (MELCHIADES, 1999; LÓPEZ 

et al., 2001; GONÇALVES, 2006). 

Os pigmentos apresentam importantes propriedades química , físicas e ópticas. Do 

ponto de vista químico e físico, a qualidade de um pigmento cerâmico possui estrutura 

cristalina termicamente estável, permanece insolúvel na matriz vidrada em que é adicionado, 

apresenta granulometria adequada, resistem a ataques ácidos, bases ou abrasivos, além de não 

desenvolver emanações de gases no seio vidrado. Dentro das propriedades ópticas destacam-

se a necessidade de homogeneidade e estabilidade de cores. (LOPES, 2004). 

A classificação dos pigmentos pode ser de vários modos, com base na origem, cor, 

composição química e método de preparação. Entretanto, a classificação básica é aquela que 

divide os pigmentos em dois grupos, os pigmentos de origem orgânica e inorgânica. Cada 

grupo pode ser subdividido em pigmentos naturais e sintéticos, estes, produzidos através de 

processamento químico. (BONDIOLI et al., 1998). 

Os pigmentos podem apresentar diferentes cores e tonalidades de acordo com a matriz 

hospedeira, tipo e quantidade de dopantes, além do método utilizado para a obtenção dos 

mesmos. De acordo com o modo de estabilização do íon cromóforo, sinteticamente, pode-se 

considerar quatro tipos de pigmentos cerâmicos, como classificado na Tabela 01. (CASALI, 

2005). 
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TABELA 01: Os quatro tipos de pigmentos cerâmicos. (Fonte: CASALI, 2005). 

Pigmento cerâmico 

“propriamente 

dito” 

É um composto do íon cromóforo estável frente à temperatura e à 

agressão dos esmaltes cerâmicos. 

Pigmento 

encapsulados 

(Oclusão) 

O íon cromóforo não faz parte da estrutura cristalina da matriz, onde 

a matriz atua como uma partícula cristalina protetora que o envolve 

e protege. 

 

Soluções sólidas 

O íon cromóforo faz parte da estrutura cristalina da matriz, 

substituindo algum íon na rede. Como a rede cristalina é altamente 

estável, protege o cromóforo em seu seio frente às agressões dos 

esmaltes cerâmicos. 

Pigmentos 

mordentes 

O íon cromóforo se deposita na forma de partícula coloidal sobre as 

partículas de uma matriz que apresenta cargas superficiais sem 

compensar e tende a dissolver sobre a superfície gases líquidos ou 

sólidos mediante forças de Van der Waals. 

 

 

 

Os pigmentos verdes mais comumente encontrados na literatura e utilizados na 

indústria cerâmica são o óxido de cromo e espinélios à base de cromo e/ou níquel (entre 

outros). A utilização do cromo em pigmentos é bastante antiga. A variedade de estados de 

oxidação, as diferentes redes hospedeiras em que se encontra e as condições em que é 

sintetizado, explicam sua versatilidade nas propriedades colorimétricas dos compostos. 

(GALINDO et al., 2007). 

A Tabela 02 mostra uma relação sucinta entre composto e cores dos íons corantes nos 

vidros mais encontrados na literatura.  

 

 

 

 

 

 



20 

 

Rayssa Rafaelli N. M. da Silva PPGCEM - UFRN 

TABELA 02: Relação entre componentes e variação da cor dos íons corantes nos vidros. (Fonte: 

www.abiquim.org.br) 

Composto Variação de cor 

FeO; Fe2O3 

CrO;  Cr2O; NiCr2O4 

CuO 

CoO 

MnO2; Mn2O3 

NiO 

UO2; U2O3 

VO2; V2O3; V2O5 

Co(Al,Cr)2O4 

Vermelho, marrom, verde e azul. 

Verde, amarelo. 

Verde, azul turquesa. 

Azul 

Violeta, marrom, preto. 

Amarelo, preto, Azul, violeta. 

Amarelo, preto. 

Verde, azul, amarelo. 

Vermelho, verde. 

 

 

 

Porém, o cromo é um elemento tóxico, onde seu grau de toxidade depende de seu 

estado de oxidação Cr(0), Cr(II), Cr(III) e Cr(VI); sendo o cromo Cr(VI) de maior toxidade e 

cancerígeno. A oxidação Cr
3+ 


 
Cr

6+ 
ocorre em temperaturas superiores a 150°C, associada a 

um meio muito ácido, pH < 1 (GALLON et al., 2006). O que não seria propício sua utilização 

em sínteses realizadas sob essas condições. 

Até então, na literatura, não se tem reportado a existência de óxidos mistos (ou 

soluções sólidas) à base de níquel e zinco (apenas) e nanoparticulados, em substituição aos 

compostos sintetizados utilizando o elemento cromo, aplicados a pigmentos cerâmicos verdes, 

os quais apresentem ótima homogeneidade e estabilidade de cor, entre outras características, 

principal propósito deste trabalho. 

  

NANOPARTÍCULAS  

 

Nos últimos anos, o estudo de materiais cerâmicos vem evoluindo muito rapidamente, 

principalmente em estudos relacionados com cerâmicas avançadas. As diversas aplicações 

envolvendo estes materiais, tal como pigmentos cerâmicos com partículas nanométricas, 

justificam cada vez a necessidade de uma melhor compreensão da influência da adição de 

dopantes nas propriedades finais.  
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As nanopartículas são sistemas nos quais a matéria se encontra com no mínimo uma 

dimensão em escala nanométrica (entre 1 e 100nm) e apresenta quantidades de átomos e 

moléculas suficientemente elevadas. Estes sistemas geralmente exibem propriedades 

diferenciadas em relação a um material sólido estendido. Há várias maneiras das propriedades 

elétricas, magnéticas, ópticas (entre outras), serem afetadas pelo tamanho de partícula. 

(SCHMID, 2004). 

Normalmente, melhores propriedades são apresentadas pelos materiais quando seu 

processamento origina partículas de ordem nanométrica.  A estreita distribuição de tamanhos 

de grãos, a morfologia e o arranjo atômico formado nos produtos finais determinam essas 

propriedades. Quando alguns cristais que compõem alguns materiais sofrem redução sem seus 

tamanhos, ocorre mudança em suas propriedades ópticas. Pode-se considerar este fenômeno 

como sendo um efeito geométrico resultante da mudança de orientação do espalhamento da 

luz sobre a superfície do material. (MULVANEY, 2001). 

 

ÓXIDOS MISTOS DE NÍQUEL E ZINCO NANOPARTICULADOS 

 

Óxidos simples de níquel e zinco nanoparticulados são comumente estudados na 

literatura e, recentemente, o óxido misto desses metais, o Ni1-x ZnxO (x = 0 a 1) ,  tem sido 

bastante reportado para diversas aplicabilidades.  Até o presente momento não se tem relatos 

de aplicação desses óxidos mistos nanoparticulados, ou de suas soluções sólidas, para 

pigmentos.  

A maior parte dos trabalhos relacionados a óxidos mistos de níquel e zinco 

nanoparticulados estão relacionados a sistemas ternários e seu desenvolvimento voltado para 

componentes eletrocerâmicos, como os varistores, os quais exibem aplicação em ampla 

variedade de dispositivos eletro-eletrônicos. (NOBRE et al., 2005). 

Alguns dos trabalhos disponíveis, como o de POLATO et al (2005), relatam a síntese 

de filmes de óxidos com estrutura Ni1-xZnxO com pequenas quantidades de Zinco sendo 

incorporadas ao NiO correspondendo a uma estrutura Ni1-x ZnxO (x = 0 a 1), onde suas 

propriedades variam em relação às dos seus óxidos originários NiO e ZnO. FERNANDES et 

al. (2009), sintetizou óxidos mistos nanoparticulados do tipo Ni0,04Zn0,96O e o utilizou na 

preparação de filmes de nanocompósitos de PVA/Ni0,04Zn0,96O submetendo-os a testes 

fotoxidativos. 
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Paralelo a estudos de síntese e caracterização destes óxidos, outros trabalhos tem 

realizado a investigação das propriedades elétricas, magnéticas e, principalmente, 

morfológicas e ópticas de filmes compostos de Ni1-xZnxO (x = 0 a 1), como compostos 

promissores para aplicação em sensores a gás, células solares e filmes semicondutores. 

(GHOTBI et al., 2012). 

PINHEIRO et al. (2007), obtiveram tanto óxidos simples quanto óxidos mistos de 

níquel e zinco através do método sol-gel, variando as porcentagens dos metais e investigando 

a influência dessas porcentagens na morfologia e estrutura do Ni1-x ZnxO para possível 

aplicação como catalisadores em reações de dessulfurização.   

SUNKARA et al. (2012) em um dos seus mais recentes trabalhos relacionados à 

óxidos de níquel e zinco, suportou níquel em  nanofios de ZnO como catalisadores avançados 

para  dessulfurização.  

 Já e de PARK & KIM (2003), além de obter e fazer um estudo morfológico e 

estrutural do composto Ni1-x ZnxO  com variações x ≤ 0,31, realizou testes ópticos com suas 

amostras. CAGLAR et al. (2011), também estudou as propriedades ópticas de filmes Ni1-x 

ZnxO, através de um estudo comparativo  das variações 0,25 ≤ x ≤ 0,75, com aplicação 

direcionada à dispositivos ópticos eletrônicos. 

 

SÍNTESE QUÍMICA DE MATERIAIS 

 

Um dos passos mais importantes na preparação de materiais sólidos é a escolha da 

metodologia de síntese, uma vez que cada classe de material (metal, semicondutor ou 

polimérico) exige um método preferencial de síntese para chegar a um objetivo comum. Nos 

últimos anos, apresentou-se na literatura corrente uma variedade de métodos para produzir 

diversos tipos de óxidos cerâmicos, preferencialmente os nanoparticulados. (NAGARAJAN 

& HATTON, 2008). 

Diversos métodos estão disponíveis para o processamento de materiais cerâmicos. São 

eles: sol-gel, co-precipitação, síntese hidrotermal, microemulsão, reação por combustão, 

método dos precursores poliméricos (Pechini), entre outros. Todos esses métodos foram 

desenvolvidos, visando obter principalmente o controle da homogeneidade química, 

morfologia e granulometria de pós obtidos, buscando garantir assim, o controle da 

microestrutura e propriedades finais do material (COSTA et al, 2009). 
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A reação de combustão assistida por microondas foi escolhida como método de síntese 

na execução do presente trabalho porque vem se destacando nos últimos anos, devido 

principalmente á facilidade de sua aplicação, ao custo relativamente baixo, ao controle da 

homogeneidade química e, inclusive, por requerer poucas etapas e curto tempo de duração. 

(ªBARROS, 2009). 

 

 

O Processo de Combustão 

 

Quando uma reação química acontece, as ligações entre as moléculas do reagente são 

“quebradas” e os átomos e elementos, rearranjam-se formando os produtos. Nas reações de 

combustão convencional, a rápida oxidação dos elementos combustíveis resulta em uma 

liberação de energia à medida que os produtos de combustão são formados. Na maioria 

reações, os três principais elementos químicos combustíveis são o carbono, o hidrogênio e o 

enxofre. O enxofre praticamente não contribui para a liberação de energia, mas ele pode ser 

fonte significativa de problemas de poluição e corrosão (MORAN & SHAPIRO). 

 Uma combustão é dita completa quando todo o carbono presente no combustível se 

queima formando dióxido de carbono, todo hidrogênio se queima formando água, todo o 

enxofre se queima formando dióxido de enxofre e todos os outros elementos combustíveis 

forem totalmente oxidados. A combustão é dita incompleta quando estas condições não forem 

satisfeitas (MORAN & SHAPIRO). 

 

Interação das Microondas 

 

As microondas são ondas eletromagnéticas que têm uma faixa de freqüência no 

espectro de energia de 0,3 a 300 GHz, com o correspondente intervalo de comprimento de 

onda de 1m a 1mm. Assim como as ondas visíveis (luz visível), obedecem às leis da óptica e 

podem ser transmitidas, absorvidas ou refletidas dependendo do tipo de material. 

(MENEZES, 2007). 

Os materiais transparentes às microondas permitem a total passagem da radiação 

através de si, sem perdas significativas de energia. Os materiais opacos refletem as ondas 

eletromagnéticas, sendo os metais os principais representantes dessa categoria. A última 

categoria de materiais pode ser dividida em duas. A primeira subdivisão abrange os materiais 

com elevadas perdas dielétricas, que contêm uma ou mais fases. Nessa categoria estão, por 

exemplo, o Co2O3, MnO2, NiO , CuO, BC, SiC, etc. Esses materiais interagem com as 
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microondas absorvendo-as eficientemente, o que provoca o seu rápido aquecimento. 

(MENEZES, 2007). 

A segunda subdivisão é a categoria de materiais de absorção mista, em que a matriz é 

um isolante com baixas perdas, e a fase dispersa (ou fases) é constituída por materiais com 

elevadas perdas dielétricas. A adição de fases condutoras ou magnéticas possibilita aumentar 

a absorção de energia de microondas dos materiais “transparentes” à radiação de microondas. 

No compósito formado, as fases com altas perdas dielétricas irão aquecer preferencialmente, 

transferindo a energia para a matriz, o que permite que também aqueça rapidamente. 

(MENEZES, 2007). 

A interação das microondas com o material ocorre devido a efeitos térmicos e não-

térmicos. Efeitos térmicos podem resultar da agitação e fricção de íons ou moléculas causadas 

pelo mecanismo de polarização iônica e dipolar, que funciona de acordo com a variação do 

campo elétrico que, neste caso, oscila a uma alta freqüência. Os efeitos não-térmicos, no 

entanto, podem resultar do aumento da taxa de difusão, da diminuição da energia de ativação 

pela polarização, por altas temperaturas localizadas em regiões microscópicas ou por 

relaxação dielétrica. (VASCONCELOS et al., 2007). 

A energia das microondas aquece o material a um nível molecular que conduz a um 

aquecimento instantâneo e volumétrico, enquanto que sistemas convencionais de aquecimento 

(inclusive no processo tradicional de combustão) aquecem o material do exterior da superfície 

para o seu interior, o que resulta em gradientes térmicos. (
b
BARROS, 2010). 

 

 

Síntese combustão por microondas 

 

O processo de síntese de pós cerâmicos através da reação por combustão utilizando-se 

a energia de microondas é fundamentalmente diferente do processo convencional com relação 

às condições dos mecanismos de aquecimento. No forno de microondas o calor é gerado 

uniformemente em todo o volume da amostra pela interação instantânea das microondas com 

a solução. Em um aquecimento convencional, o calor é gerado por meio dos elementos de 

aquecimento e, então, transferido para a superfície da amostra. (FU et al., 2006 apud 

BARROS, 2009). 

A Figura 01 mostra a diferença do padrão de aquecimento entre um forno 

convencional e um forno microondas. 
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FIGURA 01: Padrão de aquecimento. Forno convencional (à esquerda); Forno microondas (à direita). (Fonte: 

ªBARROS, 2009) 

 

 

 

O processo de reação por combustão baseia-se no princípio de que, uma vez iniciada 

por uma fonte externa, uma reação exotérmica muito rápida ocorre, tornando-se auto-

sustentável e resultando em um produto final (óxido), dentro de um curto período de tempo. A 

técnica é uma maneira fácil, segura e rápida para a produção de pós-cerâmicos, tendo como 

principais vantagens: aquecimento rápido e uniforme, temperatura mais baixa de síntese e 

redução de custo em termos de energia e tempo. (JAIN et al, 1981; FU et al, 2006). 

A temperatura da chama produzida pela reação de combustão depende da força 

redutora do combustível e da quantidade de gases que se formam. Temperaturas elevadas 

favorecem a cristalização e sinterização do pó e quanto maior a quantidade de gases gerados 

maior será a dissipação de energia, ou seja, menor será a quantidade de energia disponível 

para a sinterização e cristalização (FUMO, 1997). 

Podemos também destacar como grandes vantagens do método de combustão, 

características interessantes como a sua simplicidade (uma vez que não necessita de múltiplas 

etapas), custo relativamente baixo e normalmente leva a produtos com estrutura e composição 

desejadas, devido à elevada homogeneização favorecida pela solubilidade dos sais em água 

(KIMINAMI et al, 2000). 
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A técnica desta síntese deriva dos conceitos termodinâmicos usados na química dos 

propelantes e explosivos, envolvendo a reação de uma mistura redox, contendo os íons 

metálicos de interesse como reagentes oxidantes, e um combustível, geralmente a uréia 

(CO(NH2)2) como agente redutor. (JAIN et al, 1981). 

 

 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA COMBUSTÃO POR MICROONDAS 

 

Além da uréia, vários outros combustíveis têm sido usados na síntese por combustão 

de óxidos mistos e puros, tais como, glicina, triazina tetraformol (TFTA), hidrazida maléica e 

carbohidrazida Todos estes combustíveis contêm nitrogênio, mas diferem na capacidade de 

"redução de pó" e na quantidade de gases por eles gerados, fatores que obviamente afetam as 

características do pó produzido (ªBARROS, 2009). 

Pesquisas estão sendo realizadas quanto à otimização dos processos de síntese de 

óxidos; Em particular, o processo combustão via microondas pode ser assim modificado 

através da utilização de combustíveis alternativos que possam ser economicamente viáveis e 

ambientalmente sustentáveis.  

No presente trabalho foram utilizadas a gelatina industrial, a quitosana e a farinha de 

linhaça como combustíveis alternativos. O trabalho que sem tem relato de síntese à 

combustão via microondas utilizando pelo menos dois desses direcionadores é o de SILVA 

(2011), onde obteve óxidos do tipo espinélio de fase pura e alta cristalinidade, confirmando 

com sucesso o emprego da gelatina e da farinha de linhaça como direcionadores orgânicos 

(combustíveis alternativos) na síntese combustão por microondas.  

Uma vez que, em nível molecular, o princípio de síntese baseia-se fundamentalmente 

na existência de moléculas orgânicas e grupos aminos existentes nestes três reagentes 

alternativos, cabe ressaltar algumas considerações sobre as proteínas (aminoácidos) e suas 

respectivas modificações quando submetidos a condições termodinâmica e cinética da síntese, 

para, posteriormente, um melhor entendimento quanto ao uso da gelatina e da farinha linhaça 

como combustível. Quanto à quitosana, trata-se de um caso particular, uma vez que as cadeias 

protéicas não fazem parte da sua composição química.  

 

Considerações sobre as proteínas e suas modificações 

 

As proteínas são poliamidas, constituídas por cadeias de aminoácidos (ao todo, são 22 

aminoácidos que intervêm na estrutura das proteínas) unidos pelas ligações peptídicas que 
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resultam da reação do grupo amina (NH2) de um aminoácido com o grupo carboxílico 

(COOH) de outro aminoácido (CONN et al, 1980; ARMSTRONG, 1983; LEHNINGER, 

1986) como pode ser visualizado na Figura 02. 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: Ligações peptídicas de uma proteína (caso geral – Fonte: CAMPBEL, 1999) 

 

 

 

As proteínas são basicamente divididas em duas classes; as proteínas fibrosas, 

insolúveis em água, como o colágeno, a miosina e queratina; e as globulares, solúveis em 

água ou em soluções aquosas de ácidos, bases ou sais, tais como albumina e mioglobina. 

(POMERANZ, 1991; CAMPOS, 1998). 

Quanto à solubilidade, é importante destacar que as dimensões das moléculas protéicas 

são muito superiores às das espécies químicas das soluções; em meio aquoso, as proteínas 

constituem dispersões coloidais e não soluções, sendo a água o meio dispersante e não o 

solvente e as moléculas protéicas o meio disperso e não o soluto. (CAMPOS, 1998). No 

entanto, a terminologia “soluções” é de linguagem informal, comumente utilizada pela 

comunidade científica e a título de facilitar a compreensão, será utilizada neste trabalho.  

A estrutura das proteínas é considerada a diversos níveis. A estrutura primária 

corresponde a uma estrutura simples, considerando apenas a composição e a sequência de 

aminoácidos que formam as cadeias peptídicas; A estrutura secundária que diz respeito ao 

arranjo espacial dos átomos da cadeia principal, formando estrutura nas formas de hélice, 

folhas pregueadas ou esferóides compactos, sem considerar a conformação das suas cadeias 

laterais ou as suas relações com outros segmentos. A estabilização da estrutura secundária 
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resulta, principalmente, de ligações de hidrogênio que se estabelecem entre o oxigênio do 

grupo carboxila e o hidrogênio do grupo amina, unindo diferentes cadeias ou diferentes partes 

da mesma cadeia (BELITZ & GROSCH, 1997; CAMPOS, 1998). 

A conformação tridimensional no espaço dos átomos da molécula protéica ou da sua 

subunidade dá origem à estrutura terciária. Não se consideram as relações com moléculas ou 

subunidades vizinhas. A formação deste nível de organização permite minimizar o contado 

dos grupos apolares da proteína, protegidos no interior da estrutura com as moléculas de água. 

Essa estrutura é estabelecida através de ligações iônicas, interações eletrostáticas, ligações de 

hidrogênio, forças de Van der Waals e ligações covalentes. Existe ainda o nível estrutural 

quaternário, que corresponde ao arranjo das subunidades protéicas no espaço e no conjunto 

dos respectivos contatos e interações (BELITZ & GROSCH, 1997; CAMPOS, 1998). 

Os níveis de estruturação estão diretamente relacionados com as propriedades físicas, 

químicas e funcionais das proteínas, pois a dissociação destas estruturas interfere nestas 

propriedades. A desnaturação pode ser definida como a alteração reversível ou irreversível 

dos níveis estruturais secundário, terciário e quaternário de uma proteína sem ruptura das 

ligações peptídicas responsáveis pela estrutura primária. Ela pode ser causada por todos os 

agentes que rompem as ligações de hidrogênio, iônica, hidrofóbicas, entre outras, ou seja, o 

calor, alteração de pH, o aumento da tensão interfacial, adição de solventes orgânicos, de sais, 

uréia ou detergentes (BELITZ & GROSCH, 1997; CASTRO, 2003). 

Geralmente, as proteínas no estado nativo não possuem propriedades funcionais 

desejáveis. Sua funcionalidade pode ser alterada através da modificação genética, hidrólise 

enzimática, modificação química ou física (CASTRO, 2003), Sendo estas últimas a seguir 

comentadas, uma vez que são as mais interessantes e cabíveis ao contexto deste trabalho. 

As modificações físicas são aquelas realizadas através da temperatura e pressão e 

provocam o desenrolamento (desnaturação) das moléculas protéicas, sem alterar a estrutura 

primária. A desnaturação térmica consiste por aquecimento controlado; Submetidas à ação do 

calor, as proteínas perdem parte de sua estrutura ternária e quaternária, com consequente 

aumento da sua capacidade emulsionante, e por sua vez, de formar gel. A pressão também 

pode conduzir à desnaturação das proteínas, pois afeta o equilíbrio entre as interações 

intramoleculares (proteína-proteína) e intermoleculares (proteína-solvente). (POMERANZ, 

1991; GALAZKA & LEDWARD, 1998). 

A modificação química das proteínas consiste na realização de uma reação entre a 

proteína e um agente químico, com vista à substituição de grupos específicos da molécula 



29 

 

Rayssa Rafaelli N. M. da Silva PPGCEM - UFRN 

protéica por outros grupos funcionais. Os grupos laterais substituídos originam o 

desenrolamento das cadeias e alteram a funcionalidade protéica. (POMERANZ, 1991). 

 

Gelatina 

 

A gelatina é um dos agentes gelificantes mais utilizados na indústria alimentar. A sua 

elevada utilização deve-se ao fato da sua produção ser, relativamente econômica e existir uma 

fonte de matéria prima considerável, além de possuir propriedades únicas e seus géis serem de 

fácil fundição. É derivada do colágeno, que representa mais de 30% das proteínas totais dos 

animais, sendo o maior componente da pele, ossos e tendões. Fontes comercialmente viáveis 

de colágeno são o couro de porco e o couro e os ossos bovinos (ALVES, 2001; CASTRO, 

2003). 

O colágeno natural é uma escleroproteína, classificada bioquimicamente como uma 

proteína fibrosa, baseada em uma cadeia de polipeptídeos que compreende aproximadamente 

1.050 aminoácidos. Três destas cadeias formam um helicóide triplo. A tripla hélice é formada 

nas zonas de junção da prolina/hidroxyprolina através de pontes de hidrogênio e apresenta um 

comprimento de aproximadamente 180nm. (BRANDEN & TOOZE, 1991; BOSCH & 

GIELENS, 2003).  

A superposição de vários helicóides triplos produz as fibras de colágeno que são 

estabilizadas por meio de ligações cruzadas lateralmente e formam uma estrutura de rede 

tridimensional. Esta estrutura é responsável pela insolubilidade do colágeno que através de 

uma hidrólise parcial bastante forte é transformado em colágeno solúvel, resultando em 

gelatina ou em colágeno hidrolisado. Um terço dos aminoácidos do colágeno, e 

conseqüentemente da gelatina, é formado por glicina; outros 22% de prolina e hidroxiprolina 

e os restantes 45% são distribuídos em 17 aminoácidos diferentes. (BRANDEN & TOOZE, 

1991; BOSCH & GIELENS, 2003). A figura 03 ilustra a estrutura polipeptídica do colágeno:  
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FIGURA 03: Estrutura polipeptídica do colágeno (Fonte: CAMPBEL, 1999). 

 

 

 

Como a maior parte da composição da gelatina consiste de aminoácidos, deve-se 

atentar para possibilidade de degradação, podendo haver perda de suas propriedades quando é 

submetida à altas temperaturas; A gelatina bem intumescida “dissolve-se”  fácil e 

completamente em temperaturas entre 50-60°C. Redução da viscosidade, perda do poder de 

gelificação e intensificação da cor são evidências de sua degradação. (BOSCH & GIELENS, 

2003).  

 

 Farinha de Linhaça Dourada 

 

A fonte de linhaça utilizada no processo de síntese deste trabalho consiste do produto 

Farinha de linhaça dourada, disponível comercialmente. Trata-se da farinha de linhaça 

estabilizada através de um processo exclusivo, onde os nutrientes das sementes permanecem, 

sem sofrer a oxidação de seus ácidos graxos essenciais, inclusive os ômegas 3 e 6.  

A linhaça é uma semente oleaginosa do linho, cientificamente denominada Linum 

usitatissimum L. e, popularmente, no Brasil, de linhaça marrom ou dourada, de acordo com a 
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coloração da casca. De sua composição faz parte: umidade, proteínas, lipídios, fibras, 

vitaminas, minerais e compostos fitoquímicos (lignanas, ácidos fenólicos e flavonóides), 

ácidos graxos, ácido linoléico (n-6) e ácido alfa linolênico (n-3), este último presente em 

maior quantidade. Dos vários aminoácidos que estão presentes no grupo das proteínas, uma 

maior quantidade está associada ao ácido glutâmico. (EPAMINONDAS, 2009 apud SILVA, 

2001). 

As Figuras 04 e 05 representam os ácidos mais importantes presentes na estrutura da 

linhaça.  

 

                                 

 

FIGURA 04: Ácido Glutâmico                                               FIGURA 05 : Ácido Linolênico (Ômega 3)  

(Fonte: CHEMISTRY, 2010) 

 

Apesar de o laudo de análise magistral da Farinha de linhaça dourada ser 

indisponibilizado pelo fabricante, as informações presentes na embalagem do produto foram 

suficientes para a pretensão de sua funcionalidade como reagente de síntese.  

 

 

Quitosana 

 

A quitosana é um polissacarídeo amino, derivado do processo de desacetilação da 

quitina. Constitui a maior parte dos exoesqueletos dos insetos, crustáceos e parede celular de 

fungos. Depois da celulose é o composto orgânico mais importante da natureza. É de origem 

natural, de baixo custo, renovável, biodegradável, atóxico e de grande importância econômica 

e ambiental. O potencial de aplicação da quitosana, principal derivado da quitina, é 
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multidimensional, passando desde aplicações na área alimentícia como em nutrição, 

biotecnologia, drogas e produtos farmacêuticos, agricultura e proteção ambiental, e 

recentemente na terapia genética e na ciência dos materiais. (AZEVEDO et al, 2007).  

A Figura 06 mostra a comparação das estruturas da quitina e quitosana. 

 

 

 

 

 

FIGURA 06: Estruturas moleculares da quitina e da quitosana (Fontes: MAJETI & KUMAR, 2000) 

 

 

 

 

 

A quitosana consiste de um caso particular no contexto deste trabalho, pois no estado 

sólido é considerada um polímero semicristalino, apresentando em maior proporção, na cadeia 

polimérica, as unidades de β–(1-4)–2-amino-2- desóxi-D-glicose (PETER, 1995). 

Embora a estrutura da quitosana seja apresentada como um homopolímero, a operação 

de desacetilação é raramente completa e a maioria dos produtos comerciais é de copolímeros 

compostos por unidades repetidas de quitosana e quitina alternadamente (CHANDY et al, 

1993). 

A seguir, a Figura 07 esquematiza a célula unitária da quitosana. 
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FIGURA 07: Célula unitária ortorrômbica da quitosana (Fonte: DEMARQUETE, 2001). 

 

 

               

A viscosidade da quitosana em dispersão é influenciada por muitos fatores, tais como 

o grau de desacetilação do polímero, peso molecular, concentração, força iônica, pH e 

temperatura. Geralmente com o aumento da temperatura, a viscosidade da dispersão 

polimérica diminui. Contudo, a mudança do pH na dispersão polimérica pode levar a 

diferentes resultados dependendo do tipo de espécie ácida empregada (LI, et al, 1997; 

RINAUDO, 2006). 

A seguir, a Figura 08 mostra as microscopias eletrônicas de varredura dos tipos de 

poros encontrados na quitosana. 
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         FIGURA 08: Tipos de poros da quitosana (Fonte: FRANCIS SUH & MATTHEW, 2000). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO UTILIZADAS 

 

Análise Termogravimétrica (ATG) 

 

A Análise Termogravimétrica mede a perda ou ganho de massa em função da 

temperatura e/ou tempo, utilizando-se um programa controlado de temperatura. As medidas 

são feitas usando-se uma termobalança, a qual consiste de uma microbalança eletrônica, um 

forno de temperatura programável e um controlador que permite que a amostra seja 

simultaneamente aquecida e pesada.  A balança e forno situam-se dentro de um sistema 

fechado, de forma que a atmosfera pode ser inerte ou reativa, estática ou em fluxo, 

dependendo da natureza da investigação. As análises termogravimétricas são mais aplicáveis 

em processos de dessorção, decomposição, desidratação e oxidação. (SHRILVER & 

ATKINS, 2008). 
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É importante explanar que existem inúmeros fatores capazes de “mascarar” resultados, 

uma vez que estes podem afetar as curvas analíticas e interferir na observação e discussão dos 

mesmos. Esses fatores podem ser tanto instrumentais, quanto característicos da amostra e 

apenas alguns dos mais importantes serão listados na Tabela 03, de acordo com 

IONASHIRO, 1980: 

 

 

TABELA 03: Fatores que interferem na curva termogravimétrica (Fonte: IONASHIRO, 1980). 

 

FATORES INSTRUMENTAIS 

 

CARACTERÍSTICOS DA AMOSTRA 

Atmosfera do forno 

Composição do porta-amostra 

Razão do fluxo do gás de arraste 

Razão de aquecimento do forno 

Geometria do porta-amostra e do forno 

Velocidade do registrador 

Sensibilidade do mecanismo de detecção 

 

Natureza da amostra 

Granulometria da amostra 

Quantidade da amostra 

Calor de reação 

Compactação da amostra 

Solubilidade dos gases liberados 

Condutividade térmica da amostra 

 

 

 

No presente trabalho, as curvas termogravimétricas dos pós, não tratados 

termicamente, foram realizadas com intuito de determinar as variações de massa do material 

em função da temperatura (acompanhar a remoção da matéria orgânica), verificar a ocorrência 

de fenômenos (como oxidação) e a estabilidade do sistema. 

O equipamento usado para as análises foi da marca Shimadzu TG/DTA-60H. A faixa 

de temperatura e razão de aquecimento foram de 25º a 900°C e 20°C.min
-1

,
 
respectivamente; 

A atmosfera de nitrogênio e a vazão máxima do gás de arraste 50mL.min
-1

. 

 

Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Difração de Raios X é responsável pela determinação das estruturas de um quarto de 

milhão de substâncias diferentes, incluindo de milhares de compostos os puramente 
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inorgânicos e os organometálicos. Este método fornece a determinação das posições dos 

átomos e íons que constituem um composto iônico ou molecular e, assim, permite a descrição 

das estruturas com detalhes, como comprimentos de ligação, ângulos e posições relativas de 

íons ou moléculas numa célula unitária. (SHRILVER & ATKINS, 2008). 

Difração é a interferência entre ondas, o que ocorre como resultado da presença de um 

obstáculo no caminho destas. Os raios x são uma forma de radiação eletromagnética que 

possui elevadas energias e curtos comprimentos de onda (entre 0,01 e 100 Ä). Eles são 

espalhados por elétrons dos átomos e a difração por ocorrer para um arranjo periódico de 

centros espalhadores separados por distâncias semelhantes à do comprimento de onda da 

radiação, tais como o que existem nos cristais. (CALLISTER, 2002; SHRILVER & ATKINS, 

2008). 

A análise de Difração de Raios X está baseada no fenômeno de interferência de ondas 

espalhadas por um cristal. Desde os primeiros estudos relacionados a tal fenômeno, foi 

determinada a relação entre a radiação utilizada com comprimento e onda e o material 

composto de átomos com distribuição própria cujos planos cristalinos com distância d, 

funcionam como rede de difração, produzindo máximos de interferência de ordem n para os 

ângulos θ que satisfaçam a relação de Bragg (Equação 1) (SKOOG, 1992); 

 

                        nλ = 2dsen θ                           (1) 

Onde, 

n: Número inteiro de máximos de interferência de onda; 

λ: Comprimento de onda dos raios x; 

d: Distância entre dois planos; 

θ: Ângulo entre os raios x incidentes e o plano de rede. 

 

A intensidade da difração depende de detalhes da estrutura do cristal e a identidade 

dos átomos. A facilidade de estes átomos espalharem os raios-x depende de quantos elétrons 

eles possuem e das suas posições na célula unitária. (SHRILVER & ATKINS, 2008). 

A largura dos picos de difração de raios x é uma convolunção de fatores físicos, como 

tamanho dos domínios de cristalitos e a presença de defeitos cristalinos que levam a uma 

microdeformação da rede cristalina. Assim, imperfeições da rede cristalina como 

discordâncias, vacâncias, elementos intersticiais, substitucionais e defeitos similares 
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deformam a rede, levando ao alargamento do pico de difração. (WARREN, 1969; BALZAR, 

1999).  

Outra informação que pode ser obtida a partir da difração de raios x é o tamanho 

médio dos cristalitos. Através da equação de Scherrer (Equação 2), pode-se verificar a relação 

entre a largura e a meia altura dos picos de difração, por sua vez, o tamanho do cristalito 

(AQUINO, 2010): 

                                   (2) 

Onde, 

 t: tamanho do cristalito; 

λ: comprimento de onda dos raios x; 

β: Largura determinada à meia altura do pico de intensidade máxima; 

θ: Ângulo entre os raios-x incidentes e o plano de rede. 

 

O equipamento utilizado foi da marca Rigaku, modelo Miniflex II X-RD 7000, tubo 

emissor de raio x de cobre com o comprimento de onda de 1,54056 angstrons.  O intervalo de 

variação angular foi de 10º a 80º, a tensão aplicada foi de 30 kV e a corrente 15 mA. O 

detector usado foi o D/teX Ultra, que possui um número de contagens aproximadamente 30 

vezes maior que o detector padrão SC (Scintillation Counter). Uma maior quantidade de 

contagem proporciona maior precisão da posição dos picos. 

 

Refinamento pelo Método Rietveld 

 
O Método Rietveld é um método de refinamento de estruturas cristalinas, a partir de 

dados de difração de raios-x ou nêutrons. O método tem como princípio realizar um ajuste do 

padrão de difração, refinando os fatores instrumentais e os parâmetros estruturais 

característicos da amostra a ser analisada (parâmetro de rede, posições atômicas, anisotropia, 

parâmetros de alargamento relacionados com tensões da rede e tamanho de cristalitos), 

permitindo também identificar as fases presentes no material. (YOUNG et al., 1995 apud 

AQUINO 2010).  

Neste trabalho, o software o utilizado para a refinamento foi o MAUD 2.14 (Materials 

Analysis Using Diffraction). 
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura é umas das técnicas de microscopia baseadas 

na obtenção de imagens do material a ser analisado. As imagens obtidas são de caráter virtual, 

pois, diferentemente de um microscópio convencional, utiliza-se dos múltiplos efeitos da 

interação entre elétrons e a matéria, onde o feixe incidente realiza uma varredura sobre o 

material e o feixe refletido (espalhado) é usado para construir a imagem pelo detector. 

(SHRILVER & ATKINS, 2008). 

 Tem a sua maior aplicação no exame topográfico de superfícies polidas ou rugosas 

com profundidade de campo e alta resolução. Possibilita que as imagens sejam a manipuladas 

e processadas, além de permitir a microanálise elementar.  Também possibilita obter outras 

informações, como a textura, forma e dimensões dos aglomerados de partículas das fases 

sólidas e outras características morfológicas em escala micrométrica. (MANNHEINER, 2002; 

ªBARROS, 2009). 

As imagens foram obtidas com o equipamento da PHILIPS, modelo ESEM – XL30. 

Para preparação das amostras, foi utilizado um porta-amostra metálico com fita adesiva de 

carbono, sendo então revestidas com uma cobertura nanométrica de ouro para assegurar a 

condutividade elétrica e, portanto, a formação das imagens. O equipamento utilizado para o 

revestimento é da marca BAL-TEC, modelo SCD-005. 
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3 MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

SÍNTESE DOS PIGMENTOS CERÂMICOS 

A rota escolhida para síntese dos óxidos mistos de níquel e zinco (pigmentos 

cerâmicos) foi a Combustão assistida por microondas utilizando três tipos específicos de 

combustíveis, empregando as razões mássicas 1:1/2 e 1:1 de cátions metálicos/combustível.  A 

Tabela 04 ilustra as duas fontes de cátions metálicos e os três reagentes que foram utilizados 

no processo de obtenção dos óxidos. 

 

TABELA 04: Procedência e pureza dos reagentes utilizados. 

 

Reagentes empregados 

 

Procedência 

 

Pureza 

 

Nitrato de Zinco II 

Zn(NO3)2.XH2O 

 

Alfa Aesar 

 

99% 

 

Nitrato de Níquel II 

Ni(NO3)2.6H2O 

 

CRQ 

 

97% 

 

Gelatina  

 

Produto de uso farmacêutico-

industrial 

 

100% 

 

Farinha de Linhaça Dourada 

 

Produto alimentício 

comercializado 

 

- 

 

Quitosana 

 

Produto de uso farmacêutico-

industrial 

 

100% 
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Ao todo foram sintetizados 12 sistemas, de acordo com combustível, com as razões 

mássicas empregados e com o tratamento térmico submetido (ou não) aos sólidos. As Tabelas 

05 a 07 mostram a codificação dos sistemas preparados.  

 

TABELA 05: Codificação dos sistemas sintetizados a partir da Gelatina. 

 

GLT 

1:1/2 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica de 1:1/2 

cátions metálicos/gelatina, correspondente ao pó sem tratamento 

térmico. 

 

GLT 

1:1/2 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica de 1:1/2 

cátions metálicos/gelatina, correspondente ao pó tratado 

termicamente a 900ºC; 

 

GLT 

1:1 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica de 1:1 

cátions metálicos/gelatina, correspondente ao pó sem tratamento 

térmico. 

 

GLT 

1:1 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica de 1:1 

cátions metálicos/gelatina, correspondente ao pó tratado 

termicamente a 900ºC. 

 

 

TABELA 06: Codificação dos sistemas sintetizados a partir da Farinha de Linhaça Dourada. 

 

LIN 

1:1/2 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1/2 

cátions metálicos/farinha de linhaça, correspondente ao pó sem 

tratamento térmico. 

 

LIN 

1:1/2 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1/2 

cátions metálicos/farinha de linhaça, correspondente ao pó 

tratado termicamente a 900ºC. 

 

LIN 

1:1 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1 cátions 

metálicos/farinha de linhaça, correspondente ao pó sem 

tratamento térmico. 

 

LIN 

1:1 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1 cátions 

metálicos/farinha de linhaça, correspondente ao pó tratado 

termicamente a 900ºC. 
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TABELA 07: Codificação dos sistemas sintetizados a partir da Quitosana. 

 

QUI 

1:1/2 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1/2 

cátions metálicos/quitosana, correspondente ao pó sem 

tratamento térmico. 

 

QUI 

1:1/2 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1/2 

cátions metálicos/quitosana, correspondente ao pó tratado 

termicamente a 900ºC. 

 

QUI 

1:1 ST 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1 cátions 

metálicos/quitosana, correspondente ao pó sem tratamento 

térmico. 

 

QUI 

1:1 900°C 

 

Sistema Ni-Zn sintetizado utilizando a razão mássica 1:1 cátions 

metálicos/quitosana, correspondente ao pó tratado termicamente 

a 900ºC. 

 

 

 

O equipamento utilizado para o procedimento consistiu de um forno convencional 

microondas marca Consul modelo Facilite Middi adaptado especialmente para a síntese de 

materiais por combustão, o qual possui um mini-exaustor acoplado a lateral externa para a 

saída dos gases. Internamente há um envoltório metálico na parte superior para minimizar as 

perdas de material devido à explosão.  

Para a Farinha de Linhaça Dourada e a Gelatina, foi realizado o mesmo procedimento 

experimental. Já para a Quitosana, outro procedimento foi tomado. Ambos são lustrados nas 

Figuras 09 e 10, respectivamente.  
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FIGURA 09: Procedimento experimental utilizado para a síntese dos óxidos a partir da gelatina ou farinha de 

linhaça. 

 

Aquecimento 60°-70°C e agitação 

constante por 20 min 

 

Pó 

Aquecimento até 85°C 

Agitação constante por 25 min 

Solução viscosa e homogênea 

10 minutos - Forno microondas 

(630 W) 
 

Gelatina ou Farinha de 

Linhaça Dourada 

Dispersão  
(Água deionizada) 

Zn(NO3)2.XH2O 
Até 70°C e agitação constante 

por 10 min 

Ni(NO3)2.6H2O  
Até 70°C e agitação constante 

por 10 min 
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FIGURA 10: Procedimento experimental utilizado para a síntese dos óxidos a partir da quitosana. 

 

Sistema 

Água deionizada  
(agitação constante por 5 min) 

 

 

 

Zn(NO3)2.XH2O  

 

 

Água deionizada  
(agitação constante) 

 

 

Quitosana 

Suspensão Dissociação   
(Meio ácido pH ≈ 2,0) 

 

Aquecimento até 85°C 

Agitação constante por 30 min 

Pó 

Sistema homogêneo 

10 minutos - Forno microondas  

(630 W) 
 

Ni(NO3)2.6H2O  
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Para os sistemas sintetizados a partir da Gelatina e da Farinha de Linhaça, foi realizada 

a dispersão do combustível em água deionizada (50 mL), de acordo com a razão mássica 

escolhida (1:1/2 ou 1:1 cátions metálicos/combustível) e aquecida até 70ºC, sob agitação 

contínua e por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, as quantidades dos nitratos 

metálicos foram adicionadas, num intervalo de tempo de 10 minutos para cada fonte, 

mantendo ainda sob agitação constante e elevando o sistema até 85ºC por mais 25 minutos até 

alcançar um sistema completamente denso e homogêneo.  

Para os sistemas sintetizados a partir da Quitosana, as quantidades mássicas dos 

nitratos metálicos foram diluídas em 30 mL de água deionizada e, paralelamente, em outros 

30 mL, foi realizada a suspensão da Quitosana e mantida sob agitação constante (de acordo 

com a razão mássica escolhida: 1:1/2 ou 1:1 cátions metálicos/combustível). Em seguida, os 

nitratos dissociados foram adicionados à suspensão, sendo este sistema mantido sob agitação 

constante durante 30 minutos e aquecido até 85°C, obtendo um sistema homogêneo. 

Após todo o procedimento, cada sistema foi levado ao forno e exposto às microondas, 

durante 10 minutos de reação e a uma potência de 70%, equivalente a 630W.  Inicialmente, a 

“mistura” entra em fervura, sofrendo desidratação, seguida pela decomposição da matéria 

orgânica, evidenciando a saída de uma grande quantidade de gases. Depois, o sistema alcança 

o ponto de combustão espontânea, a ignição, onde uma considerável quantidade de calor 

(vapor) é liberada instantaneamente, obtendo no final um produto sólido de aspecto 

esponjoso, o qual foi pulverizado com almofariz e pistilo de ágata. 

Após serem submetidos às análises TG e DRX, os pós foram calcinados em fornos 

tipo mulfla EDG 3P-S modelo 7000, de acordo com as condições de aquecimento: 10°C.min
-1

 

durante 4 horas, a uma temperatura de 900ºC utilizando atmosfera de Ar. Em seguida foram 

realizadas as análises DRX e MEV, de acordo com o esquema mostrado a seguir, na Figura 

11. 
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FIGURA 11: Caracterizações submetidas aos óxidos. 

 

 

Com o propósito de que a maior parte dos estudos encontrada na literatura trata-se 

apenas de óxidos simples, mistos ou complexos e, que se tem visto poucos trabalhos que 

tratem de soluções sólidas de óxidos para aplicação como pigmento cerâmico (como em 

trabalhos explicitados no capítulo 2), a escolha de um composto que admite em sua estrutura a 

mistura de fase de um óxido simples e um misto (ZnO-Ni0,8Zn0,2O), foi determinada para o 

presente estudo. 

A Planilha 01 mostra o cálculo estabelecido para a obtenção do sistema ZnO-

Ni0,8Zn0,2O.  
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PLANILHA 01: Cálculo para a obtenção do sistema ZnO-Ni0,8Zn0,2O. 

 

Cálculo para a obtenção do sistema ZnO-Ni0,8Zn0,2O   

Razões mássicas  

8g do composto: 4g de combustível Massa molar dos nitratos 

8g de composto: 8g de combustível Ni(NO3)2.6H2O 290,8 g.mol
-1

 

 Zn(NO3)2.XH2O 189,4 g.mol
-1

 
 

Massa molar do composto *Quantidades dos Nitratos  

(Para 8g do composto) 1,0 mol Níquel  58,69 g.mol
-1

 

1,5 moles Zinco 98,12 g.mol
-1

 Ni(NO3)2.6H2O 13,88g 
1,0 mol Oxigênio 15,99 g.mol

-1
 Zn(NO3)2.XH2O 13,28g 

Total 172,8 g.mol
-1

   
 

 

* Considerando as respectivas purezas: 97% Ni(NO3)2.6H2O  e 99% Zn(NO3)2.XH2O (anidro).  
     

 

 

Como pode ser observado na planilha, as quantidades 1,0 e 1,5 moles de níquel e zinco 

foram intencionais, uma vez que, foi previsto provocar defeitos no sistema ZnO-Ni0,8Zn0,2O 

com a presença de íons em excesso e, portanto, a diferenciação nas propriedades do pó, em 

relação àquelas encontradas em sistemas que não sejam soluções sólidas, estudados em 

trabalhos como o de GHOTBI (2012) por exemplo.  

A presença das fases ZnO e Ni0,8Zn0,2O na mistura, oscila em percentagens de acordo 

com o combustível empregado e, por sua vez, há variação na pigmentação do pó. Esta varia 

de verde-claro a verde-escuro, e será discutida com maior ênfase no capítulo 4, no 

Refinamento Rietveld. 

As características finais dos pós cerâmicos podem variar de combustível para 

combustível e de cátion para cátion, como investigado pelos autores ALMEIDA & SASAKI 

et al, 2008 e  
a
BARROS, 2009. Nesta produção, as razões 1:1/2 e 1:1 cátions 

metálicos/combustível foram estabelecidas com caráter investigativo e comparativo aos 

sistemas deficientes em combustíveis orgânicos, frente a outros estudos na literatura com a 

mesma finalidade, contudo, utilizando combustíveis tradicionais, como estudado por CHYI-

CHING et al, 2004. 
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CAPÍTULO 4 
Resultados e discussão 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

SÍNTESE COMBUSTÃO POR MICROONDAS – CARACTERÍSTICAS DA CHAMA DE 

COMBUSTÃO 

 

Segundo ªBARROS (2009), os mecanismos envolvidos na reação de combustão são 

muito complexos. Além da escolha dos agentes oxidantes (Nitratos metálicos) e do 

combustível, outros parâmetros como razão cátions metálicos/combustível, uso do oxidante 

em excesso e quantidade de água contida na mistura podem proporcionar a obtenção de pós 

com características diferentes, como tamanho do cristalito, área superficial e natureza de 

aglomeração (forte ou fraca).   

As características da chama de combustão são responsáveis por indicar os aspectos 

diferentes na morfologia e na obtenção dos óxidos.  Dos sistemas sintetizados, fatores como 

coloração, intensidade e tempo de chama, foram registrados. Como pode ser visto nas Tabelas 

08 e 09, o comportamento da chama, quanto ao tempo e a intensidade, varia de acordo com 

combustível e com e com as diferentes razões mássicas empregadas. 

 

 

      TABELA 08: Sistemas GLT 1:1/2, QUI 1:1/2 e LIN 1:1/2 

 

 

SISTEMA 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA CHAMA 

COR TEMPO INTENSIDADE 

 

GLT 1:1/2 

LIN 1:1/2 

QUI 1:1/2 

 

Amarela 

Amarela 

Amarela 

 

7 segundos 

26 segundos 

54 segundos 

 

Muito intensa 

Pouco intensa 

Moderada 
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TABELA 09: Sistemas GLT 1:1, QUI 1:1 e LIN 1:1 

 

 

SISTEMA 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA CHAMA 

COR TEMPO INTENSIDADE 

 

GLT 1:1 

LIN 1:1 

QUI 1:1 

 

Amarela 

Amarela 

Amarela 

 

12 segundos 

61 segundos 

68 segundos 

 

Muito intensa 

Pouco intensa 

Moderada 

 

 

Inicialmente, quando submetida à exposição das microondas, a mistura entrou em 

fervura, havendo liberação de vapor d’água e, antes da ignição, foi evidenciada a rápida 

evolução de gases com predominância da cor amarela em todos os sistemas.  

Os sistemas GLT 1:1/2, QUI 1:1/2 e LIN 1:1/2 tiveram o menor tempo de chama em 

relação aos sistemas GLT 1:1, QUI 1:1 e LIN 1:1, o que pode estar relacionado à menor 

quantidade de combustível empregada nos sistemas GLT 1:1/2, QUI 1:1/2 e LIN 1:1/2.  

Os sistemas sintetizados a partir da gelatina apresentaram menores tempos de chama 

quando comparados aos sistemas sintetizados a partir da farinha de linhaça e quitosana. Isto 

pode ser explicado pelo alto calor de combustão da gelatina e, consequentemente, pela 

cinética e decomposição deste combustível, justificadas pela maior presença de grupos 

protéicos na sua constituição, uma vez que foi observada uma força de reação muito maior 

nestes sistemas (comprovado pela maior intensidade da chama). (SILVA, W. J. 2011). 

Os maiores tempos de chama registrados para as amostras obtidas a partir da farinha 

de linhaça e da quitosana, independente da razão mássica, também podem estar relacionados a 

uma maior quantidade de espécies químicas distintas existentes nestes combustíveis ou pela 

forma como estas espécies encontram-se arranjadas, diferentemente da gelatina, onde 

praticamente 90% de proteínas fazem parte da sua composição química, indicando uma 

estrutura tridimensional suscetível à deformação e, consequentemente à posterior degradação, 

como mencionado no capítulo 2 e como discutido com mais detalhes na Análise 

Termogravimétrica.  
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 ANÁLISE TEMOGRAVIMÉTRICA (ATG) 

 

Na sequência desta etapa, tem-se a Figura 12 e a Tabela 10 contendo as curvas e os 

percentuais de perda mássica das amostras sintetizadas a partir dos três combustíveis na razão 

estequiométrica 1:1/2; A Figura 13 e a Tabela 11 contendo as curvas e os percentuais de perda 

mássica das amostras sintetizadas a partir dos três combustíveis na razão estequiométrica 1:1, 

todas sem tratamento térmico. 

  As Figuras 15, 17 e 19 são comparativas das curvas GLT 1:1/2 ST com GLT 1:1 ST, 

LIN 1:1/2 ST com LIN 1:1 ST e QUI 1:1/2 ST com QUI 1:1 ST, para uma melhor observação 

dos resultados; As Figuras 14, 16 e 18 compreendem as curvas termogravimétricas dos 

combustíveis Gelatina, Farinha de Linhaça e Quitosana. 

As maiores estabilidades térmicas são evidenciadas para as amostras sintetizadas a 

partir da na razão 1:1/2 cátions metálicos/combustível (Tabelas 10 e 11), onde apresentam 

perdas mássicas inferiores a 605°C em relação às amostras sintetizadas na razão 1:1 (cátions 

metálicos/combustível), que apresentam perda de massa até 884°C. Isto indica que a razão 

estequiométrica 1:1/2 cátions metálicos/combustível foi suficiente na síntese combustão por 

microondas para a formação dos óxidos. 
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    FIGURA 12: Curvas termogravimétricas das amostras GLT 1:1/2 ST, LIN 1:1/2 ST e QUI 1:1/2 ST. 
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TABELA 10: Percentuais de perda mássica para as amostras GLT 1:1/2 ST, LIN 1:1/2 ST e QUI 1:1/2 ST. 

Sistema Eventos 
Faixa de 

temperatura 
Perda de massa 

GLT 1:1/2 ST 1° 
Temp. Amb. --

890°C 
3,49% 

LIN 1:1/2 ST 
1° 

2° 

92°C -- 517°C 

517°C – 810°C 

1,03% 

+ 0,16% 

QUI 1:1/2 ST 
1° 

2° 

78,8°C -- 473° C 

473°C -- 605°C 

1,34% 

0,82% 
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FIGURA 13: Curvas termogravimétricas das amostras GLT 1:1 ST, LIN 1:1 ST e QUI 1:1 ST. 
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TABELA 11: Percentuais de perda mássica para as amostras GLT 1:1 ST, LIN 1:1 ST e QUI 1:1 ST. 

Sistema Eventos 
Faixa de 

temperatura 
Perda de massa 

GLT 1:1 ST 

1° 

2° 

3°  

Temp. Amb. -- 

86°C 

86°C -- 150°C 

150°C -- 509°C 

0,85% 

1,15% 

6,29% 

LIN 1:1 ST 

1° 

2° 

3° 

80°C  -- 452°C 

452 °C -- 740°C 

784°C – 884°C 

1,73% 

1,32% 

0,23% 

QUI 1:1 ST 

1° 

2° 

3° 

80°C --239°C 

239°C -- 677°C 

677°C – 881°C 

0,48% 

1,79% 

+ 0,11% 

 

 

Como estudado por MENEZES et al (2007) e AQUINO (2010) as curvas 

termogravimétricas da gelatina comercial geralmente apresentam três eventos de perda 

mássica, como pode ser evidenciado na Figura 14. 

 

 

FIGURA 14: Curva termogravimétrica da gelatina industrial (Fonte: AQUINO, 2010). 
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 De acordo com AQUINO (2010), a primeira etapa, entre a temperatura ambiente e 

240°C, a perda mássica referente a 12% é atribuída à saída da água de hidratação. A segunda 

etapa, entre 240°C e 410ºC corresponde à eliminação de fragmentos de aminoácidos 

provenientes da prolina. E por fim, a degradação da glicina, atribuída a terceira etapa, entre 

539°C e 600ºC. 

Entretanto, é importante levar em consideração que, após reação de combustão, os 

reagentes já se encontram praticamente eliminados, restando resíduos orgânicos do 

combustível e, inclusive, resíduos inorgânicos.  

A Figura 15 mostra a comparação entre as curvas para os sistemas GLT 1:1/2 ST e 

GLT 1:1 ST.  O perfil de decomposição contínuo apresentado na curva GLT 1:1/2 ST indica 

uma etapa de perda única, 3,49%, estando associada à fragmentos de aminoácidos 

provenientes da gelatina. 

A curva GLT 1:1 ST apresenta três eventos de perda de matéria orgânica. O primeiro 

evento pode ser admitido à saída de água de hidratação; O segundo evento pode ser atribuído 

à saída de espécies carbonáceas, como carbonatos e oxicarbonatos; E o terceiro evento pode 

ser atribuído à decomposição dos oxinitratos de níquel e zinco.  
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FIGURA 15: Curvas termogravimétricas das amostras GLT 1:1/2 ST e GLT 1:1 ST. 
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Segundo os autores EPAMINONDAS (2009) e FONSECA (2009), o número de 

etapas em sistemas sintetizados a partir da linhaça pode variar de acordo com a forma como a 

amostra está disposta: Semente, óleo ou em pó.  

A Figura 16 apresenta a curva termogravimétrica da Farinha de Linhaça Dourada, 

onde cinco etapas são evidenciadas. 
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FIGURA 16: Curva termogravimétrica da Farinha de Linhaça Dourada (Fonte: SILVA, 2011). 

 

 

O primeiro evento, que vai desde 28°C à 170ºC, onde há perda de massa de 7,3%, está 

relacionado à saída de água de hidratação. Já segundo evento, que ocorre entre 170°C e 

323°C, corresponde uma variação mássica em torno de 32%, que está associada à combustão 

de carboidratos, ao início da decomposição da hemicelulose e celulose e, adjacente à 

degradação de triglicerídeos, a volatilização dos ácidos graxos. (GENEAU-SBATAÏ et al, 

2008 & RUDNIK et al, 2001 apud EPAMINONDAS, 2009). 

 Quanto ao terceiro evento, entre 323°C a 429°C, e 29,4% de perda da massa, pode ser 

atribuída à decomposição térmica das fibras. O quarto evento com perda de 28,6%, no 

intervalo que compreende 429 a 680°C, está associado à degradação de proteínas (SILVA, W. 

J. 2011). 

O quinto evento, entre 680 e 975°C, correspondendo a 3% de perda mássica, pode ser 

admitido à eliminação de resíduos sob as formas de sulfatos, carbonatos, fosfatos, entre 

outros, derivados dos minerais constituintes da composição química da linhaça.  A 
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degradação total desses resíduos após 900°C pode ser atribuído à presença de algum produto 

estável decorrente do processo de polimerização, capaz de retardar a decomposição, já que de 

acordo com a literatura, a degradação total é alcançada na faixa de 550°C-600°C. 

(EPAMINONDAS, 2009). 

Quanto ao primeiro evento da curva termogravimétrica da Farinha de Linhaça (7,3% 

de perda mássica), atenta que além da perda de umidade, esta etapa também pode estar 

relacionada à possibilidade da ruptura do arranjo tridimensional das proteínas sem 

necessariamente colaborar para a variação mássica, já que não foi encontrado registros que 

relacionem desnaturação protéica com variação de massa. Logo, este fato também pode ser 

atribuído ao primeiro evento da curva termogravimétrica da gelatina. (OOMAH & 

GODFREY, 2006 apud EPAMINONDAS, 2009). 
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FIGURA 17: Curvas termogravimétricas das amostras LIN 1:1/2 ST e LIN 1:1 ST. 

 

 

Quanto aos sistemas obtidos a partir da farinha de linhaça, é notada a eliminação de 

uma menor quantidade resíduos orgânicos no sistema LIN 1:1/2 ST, se comparado ao sistema 

LIN 1:1 ST, como pode ser visto na Figura 18, onde existem dois eventos para o LIN 1:1/2 ST 

e três eventos para o LIN 1:1 ST.  

O primeiro e o segundo evento para a amostra LIN 1:1 ST pode ser atribuído à 

eliminação de resíduos provenientes de proteínas e de materiais constituintes da Farinha de 
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Linhaça (1,73% e 1,32% respectivamente); o terceiro evento pode ser atribuído à 

decomposição dos oxinitratos de níquel e zinco (0,23%). O primeiro evento para o sistema 

LIN 1:1/2 ST, corresponde à saída de constituintes finais da farinha (1,03%)  e o segundo, um 

pequeno ganho de massa, +0,16%, atribuído à oxidação Ni
2+
Ni

3+
. 

  Em estudos da degradação térmica da quitosana, como os de TONHI & PLEPIS 

(2002), é comum encontrar dois a três eventos para este tipo de componente. De acordo com a 

Figura 18, o primeiro estágio, 25°C - 182°C corresponde à água adsorvida e estrutural 

referente 10,68% de perda mássica; O segundo, 182°C-249°C, referente à 33,61% e o terceiro 

evento, 249°C - 943°C, com perda 54%, são atribuídos à degradação dos polímeros, contudo, 

o terceiro evento também pode estar associado a uma considerável quantidade de matéria 

residual quando identificado em temperaturas iguais ou superiores a 600°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Curva termogravimétrica da Quitosana. 

 

 

Segundo os valores listados nas tabelas 10 e como pode ser visto na Figura 19, o 

sistema QUI 1:1/2 ST apresentou duas etapas. A primeira (1,34%) e a segunda (0,82%) etapa 

estão associados à saída resíduos poliméricos e outras matérias residuais respectivamente.  
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Tal justificativa também pode ser atribuída ao primeiro e segundo evento 

(respectivamente) observado para o sistema QUI 1:1 ST (Tabela 10). Já o terceiro evento para 

este sistema, tem-se um pequeno ganho de massa, correspondendo à + 0,11%, entre 677°C e 

881°C, que também deve estar associado à oxidação Ni
2+
Ni

3+
.  
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FIGURA 19: Curvas termogravimétricas das amostras QUI 1:1/2 ST e QUI 1:1 ST. 

 

 

Em termos de estabilidade térmica, em relação a estas duas amostras, houve pouca 

diferença, sendo alcançada em temperaturas menores que 680°C (Figura 19).  

É de imprescindível importância relatar que os três combustíveis utilizados neste 

trabalho, a gelatina, a farinha de linhaça e a quitosana, apresentam em suas composições, 

macromoléculas em comum, cadeias carbônicas e/ou a presença de grupos responsáveis por 

garantir a estes reagentes, alto calor de combustão, isto é, energia suficientemente para que a 

reação de combustão seja promovida e, por sua vez, haja a cristalização das fases de óxidos 

mistos.  

Como enfatizado no capítulo 2, a quitosana é um polissacarídeo amino, sendo 

considerado no estado sólido, um polímero natural semicristalino.  

De acordo com LIN & WAN (1995), um dos fatores determinantes da estabilidade 

térmica de um polímero é a energia das ligações da cadeia principal. A ligação C-C é uma das 

mais resistentes à degradação térmica. A presença de diferentes átomos na macromolécula, 
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como átomos de hidrogênio, por exemplo, diminui a energia entre a ligação C-C, motivo pelo 

qual os hidrocarbonetos com elevada massa molecular e seus derivados possuem 

comparativamente baixa estabilidade sendo degradados com o aquecimento a temperaturas 

mais elevadas. Por isso, quanto maior for à energia de ligação existente nas ligações das 

cadeias poliméricas, menor será a estabilidade térmica do polímero. 

As hélices protéicas existentes na gelatina e na farinha de linhaça são de  menor 

complexidade em termos de arranjo tridimensional e possuem peso molecular menor, sendo 

consideradas amorfas, e, portanto, mais suscetíveis às variações térmicas quando comparadas 

às cadeias de polissacarídeos amino existentes na quitosana, responsáveis por sua estrutura 

semicristalina, sendo esta mais resistente ao “amolecimento” e consequentemente, à 

degradação térmica.  

Entretanto, o grau de estabilidade das macromoléculas poliméricas também estão 

relacionadas às espécies químicas difusoras. De acordo com CALLISTER (2005), as 

características de permeabilidade e de absorção de um polímero estão relacionadas ao grau 

segundo o qual espécies químicas diferentes se difundem para dentro do material.  

A penetração dessas espécies pode levar a reações químicas e a mudanças nas 

propriedades mecânicas e físicas da estrutura macromolecular. As taxas de difusão são 

maiores através das regiões amorfas do que através de regiões cristalinas; A estrutura do 

material amorfo é “mais aberta”.  Além disso, quanto menor for a espécie química difusora, 

maior é a velocidade de difusão nas moléculas maiores (CALLISTER 2005). 

Portanto, pode-se concluir que as matrizes amorfas protéicas oferecidas pela Linhaça e 

pela Gelatina permitem uma maior difusão de espécies químicas iônicas e, por sua vez, um 

meio reacional “mais propício”, em relação à estrutura semicristalina da quitosana.  

 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX)  

 

A identificação estrutural do composto foi determinada através da técnica de Difração 

de Raios X e por comparação com os dados das fichas padrões JCPDS (Joint Commitee on 

Powder Diffraction Standards) fornecidas através do ICDD (International Center of 

Diffraction Data). Foram analisados tanto os pós sem tratamento térmico quanto os pós 

tratados termicamente.  

O estudo do material pela técnica de DRX possibilitou acompanhar a formação de 

fases e cristalização dos compostos de acordo com o tratamento térmico ou não das amostras. 
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Para as amostras ainda sem tratamento térmico, já é possível observar a linhas de difração 

características das fases desejadas e uma considerável cristalinidade. 

Os difratogramas do material obtido a partir dos três combustíveis, com tratamento 

térmico (900°C), revelaram picos referentes às fases  ZnO, de estrutura hexagonal e grupo 

espacial P63mc de acordo com a carta PDF-2009 n° 01-070-8072  e  Ni0,8Zn0,2O de estrutura 

cúbica e  grupo espacial Fm-3m de acordo com a carta PDF-2009 n° 01-075-0271, como pode 

ser mostrado na Tabela 12, onde também encontram-se os parâmetros de rede relacionados à 

estas.  

 

 

TABELA 12: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases de acordo com as cartas padrão 

PDF-2009 n° 01-070-8072 e PDF-2009 n° 01-075-0271. 

Fases 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO 

Ni0,8Zn0,2O 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2492  

4,2010 

 

3,2492 

4,2010 

 

5,2030 

4,2010 

 

 

A Figura 20 apresenta a comparação entre os difratogramas das amostras GLT 1:1 ST 

e GLT 1:1 900°C; A Figura 21, a comparação entre os difratogramas das amostras GLT 1:1/2 

ST e GLT 1:1/2 900°C.  
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      FIGURA 20: Difratogramas das amostras GLT 1:1 ST e GLT 1:1 900°C. 
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    FIGURA 21: Difratogramas das amostras GLT 1:1/2 ST e GLT 1:1/2 900°C. 
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Se observados e comparados os difratogramas dos sistemas GLT 1:1 900°C e GLT 

1:1/2 900°C, quase não existe diferença entre suas cristalinidades e, consequentemente, na 

quantificação de fases presentes.  

Na sequência, as Figuras 22 e 23 mostram a comparação entre os difratogramas das 

amostras LIN 1:1 ST e LIN 1:1 900°C e das amostras LIN 1:1/2 ST e LIN 1:1/2 900°C, 

respectivamente. 
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                 FIGURA 22: Difratogramas das amostras LIN 1:1 ST e LIN 1:1 900°C 

 

 

De forma contrária aos GLT 1:1 900°C e GLT 1:1/2 900°C, o sistema LIN 1:1/2 900°C 

obteve maior cristalinidade em relação ao sistema LIN 1:1 900°C, e estas obtiveram maior 

intensidade de picos em relação às demais.  
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FIGURA 23: Difratogramas das amostras LIN 1:1/2 ST e LIN 1:1/2 900°C. 

 

 

 

As amostras sintetizadas a partir da quitosana foram as que apresentaram menores 

intensidades de picos, quando comparadas à sintetizadas pelos demais combustíveis. No 

entanto, pode ser observada a presença de maior concentração de fase Ni0,8Zn0,2O em relação 

à fase ZnO, como revelam os picos dos difratogramas das Figuras 24 e 25.   

Tais interpretações podem ser confirmadas quando analisada a pigmentação das 

amostras obtidas a partir da quitosana, as quais apresentaram coloração esverdeada mais 

intensa em relação à coloração verde claro dos demais pós sintetizados.   
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                    FIGURA 24: Difratogramas das amostras QUI 1:1 ST e QUI 1:1 900°C. 
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FIGURA 25: Difratogramas das amostras QUI 1:1/2 ST e QUI 1:1/2 900°C. 
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A Tabela 13 informa os parâmetros estruturais para as amostras GLT 1:1/2 900°C, LIN 

1:1/2 900°C e QUI 1:1/2 900°C. Tais amostras foram escolhidas para representação, porque 

indicaram resultados semelhantes quanto à cristalinidade e a formação de fases em relação às 

demais. Todas as amostras apresentaram valores de cristalitos inferiores a 100nm, 

confirmando que todas as estruturas obtidas foram de escala atômica nanométrica.  

 

 

TABELA 13: Ângulo de difração, pico de maior intensidade, largura do pico a meia altura (FWHM) e o 

tamanho do cristalito para as amostras GLT 1:1/2 900°C, LIN 1:1/2 900°C e QUI 1:1/2 900°C. 

 

Amostra 

 

Fase (k l h) 

 

2θ 

   

  Intensidade 

do pico (%) 
 

 

FWHM 

 

Tamanho do 

cristalito (nm) 

 

 

GLT 1:1/2 900°C 

 

ZnO (1 0 1) 

 

36,30 

 

100 

 

0,192 

 

45,5 

LIN 1:1/2 900°C ZnO (1 0 1) 36,30 100 0,196 44,5 

QUI 1:1/2 900°C Ni0,8Zn0,2O (2 0 0) 

 

42,93 

 

100 

 

0,208 

 

42,8 

 

 

 

 

REFINAMENTO PELO MÉTODO RIETVELD 

 

Através do refinamento pelo método Rietveld, foi possível confirmar a presença das 

fases e determinar o tamanho médio dos cristalitos para as amostras calcinadas a 900°C. Os 

resultados experimentais estão em conformidade com os resultados do refinamento. As 

Figuras 26 a 32 correspondem aos refinamentos referentes aos sistemas GLT 1:1 900°C, GLT 

1:1/2 900°C, LIN 1:1 900°C, LIN 1:1/2 900°C, QUI 1:1 900°C e GLT 1:1/2 900°C.  

Considerando a mesma sequência dos sistemas, as Tabelas 14 a 19 listam os 

parâmetros cristalográficos como estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede, 

obtidos a partir do refinamento Rietveld.     
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FIGURA 26: Difratogramas de Raios X da amostra GLT 1:1 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

 

 

TABELA 14: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra GLT 1:1 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (58,2) 

Ni0,8Zn0,2O (41,8) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2502  

4,2048 

 

     3,2502 

     4,2048 

 

  5,2049 

4,2048 

 

 

Como listado nas Tabelas 14, 15 e 16, quase não há diferença de percentual das fases 

entre as amostras GLT 1:1 900°C, GLT 1:1/2 900°C e LIN 1:1 900°C. Isto pode ser 

evidenciado pela comparação entre a cor de tais sistemas, os quais apresentaram a mesma 

coloração: verde-claro.   

 

Experimental 

C.M.R 
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FIGURA 27: Difratogramas de Raios X da amostra GLT 1:1/2 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

 

 

TABELA 15: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra GLT 1:1/2 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (58,3) 

Ni0,8Zn0,2O (41,7) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2507  

4,2047 

 

     3,2507 

      4,2047 

 

     5,2049 

    4,2047 

 

Quando comparada à amostra GLT 1:1/2 900°C, as maiores intensidades de picos para a 

amostra LIN 1:1/2 900°C, pode ser justificada pela maior concentração de íons níquel na rede 

cristalina, tanto Ni
2+ 

correspondentes à estrutura Ni0,8Zn0,2O, comprovado pela maior 

porcentagem dessa fase Ni0,8Zn0,2O (42,3%), quanto íons  Ni
3+  

presentes na rede, relacionado 

ao ganho de massa referente à +0,16%, como evidenciado durante análise termogravimétrica.  

Entende-se, portanto, que a presença de íons níquel em excesso, tanto os pertencentes à 

rede cristalina, quanto àqueles pertencentes à fase mista, é responsável pela percepção de 

Experimental 

C.M.R 
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coloração verde um pouco mais intensa para as amostras LIN 1:1 900°C e  LIN 1:1/2 900°C 

(em relação às amostras GLT 1:1 900°C e GLT 1:1/2 900°C). 

 

 

FIGURA 28: Difratogramas de Raios X da amostra LIN 1:1 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

 

 

 

TABELA 16: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra LIN 1:1 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (58,2) 

Ni0,8Zn0,2O (41,8) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2503  

4,2063 

 

      3,2503 

      4,2063 

 

   5,2053 

  4,2063 

 

 

 

Experimental 

C.M.R 
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FIGURA 29: Difratogramas de Raios X da amostra LIN 1:1/2 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

 

 

 

TABELA 17: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra LIN 1:1/2 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (57,7) 

Ni0,8Zn0,2O (42,3) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2514  

4,2062 

 

     3,2514 

     4,2062 

 

5,2060 

4,2062 

 

 

A mesma justificativa deve ser levada em consideração para a amostra QUI 1:1 900°C, 

também devido ao ganho de massa + 0,11% (análise termogravimétrica), confirmando 

também a presença de íons Ni
3+ 

na estrutura, tanto quanto os íons Ni
2+ 

da estrutura Ni0,8Zn0,2O 

(65%), como pode ser comprovado entre as discrepâncias de percentagens das duas fases 

nessa amostra (Tabela 18). 

 

Experimental 

C.M.R 
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Para a amostra QUI 1:1/2 900°C também se pode observar uma maior concentração de 

íons Ni
2+ 

correspondente à estrutura Ni0,8Zn0,2O (56,4%), como mostrado na Tabela 19. 

 

 

    

FIGURA 30: Difratogramas de Raios X da amostra QUI 1:1 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

       

 

 

TABELA 18: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra QUI 1:1 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (35%) 

Ni0,8Zn0,2O (65%) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2497  

2,9754 

 

       3,2497 

       2,9754 

 

    5,2025 

    2,9754 

Experimental 

C.M.R 
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FIGURA 31: Difratogramas de Raios X da amostra QUI 1:1/2 900°C: Experimental e calculado pelo método 

Rietveld (C.M.R). 
 

 

 

TABELA 19: Estrutura cristalina, grupo espacial e parâmetros de rede das fases obtidas de acordo com 

refinamento Rietveld para a amostra QUI 1:1/2 900°C. 

Fases (%) 
Estrutura 

Cristalina 
Grupo Espacial 

Parâmetros de Rede (Å) 

a                     b                      c  

 

ZnO (43,6) 

Ni0,8Zn0,2O (56,4) 

 

Hexagonal 

Cúbica 

 

P63mc 

Fm-3m 

 

3,2510  

2,9753 

 

      3,2510 

     2,9753 

 

5,2036 

2,9753 

 

 

Quando comparados aos demais sistemas, nos sintetizados a partir da quitosana, foi 

perceptível uma coloração verde-escura, fato também justificado pela presença de íons níquel 

em excesso, relacionadas também aos altos percentuais da fase Ni0,8Zn0,2O - 65% e 56,4%).  

 

 

 

Experimental 

C.M.R 
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De acordo com CAGLAR et al (2011), os valores de tamanho de cristalito diminuem 

com o aumento da concentração molar do níquel. Assim os menores valores foram associados 

às amostras sintetizadas a partir da quitosana (Tabela 13), em relação às demais amostras, o 

que explica as menores intensidades de picos para as amostras QUI 1:1 900°C e QUI 1:1/2 

900°C (Figuras 24 e 25). 

Isso acontece porque o raio iônico do Ni
2+ 

(0,69Å) é menor que o raio iônico do Zn
2+ 

(0,74Å). A substituição de íons Zn
2+ 

pelos íons Ni
2+ 

na estrutura é responsável por reduzir o 

tamanho do cristalito das amostras. Devido a isto, os parâmetros de rede também são afetados. 

É esperado que valores dos parâmetros de rede para a fase ZnO sejam diminuídos com o 

aumento da concentração de íons Ni
2+ 

 (PARK et .al.,2003 apud CAGLAR et .al.,2011).  

Tal justificativa, também pode ser levada em conta quanto à presença dos íons Ni
3+

 

(0,62Å) presentes nas amostras QUI 1:1 900°C e LIN 1:1/2 900°C. É possível observar este 

fato comparando os parâmetros de rede entre as amostras LIN 1:1 900°C com LIN 1:1/2 e QUI 

1:1 900°C com QUI 1:1/2 (Tabelas 16-17 e 18-19 respectivamente).  

O trabalho que se tem reportado na literatura, até o presente momento, de síntese à 

combustão via microondas utilizando pelo menos dois desses combustíveis, é o de SILVA, 

W. J. (2011), onde a autora obteve óxidos cerâmicos do tipo espinélio de fase pura e alta 

cristalinidade, confirmando a capacidade de tais combustíveis coordenarem bem os átomos 

através de suas estruturas protéico-polimérica natural, durante a “mistura” e homogeneização, 

e que mediante a excitação inicial das microondas, fornecem calor de combustão suficiente 

para conduzir à reação da formação do óxido com boas características morfológicas e 

estruturais, confirmando o emprego da Gelatina e da Farinha de Linhaça Dourada como 

propostas alternativas para este tipo de síntese.  

Em seu trabalho, óxidos do tipo espinélio sintetizados a partir da gelatina 

apresentaram maior cristalinidade em relação aos sintetizados com a farinha de linhaça. A 

autora justifica que tal ocorrência é devido a uma maior temperatura alcançada pela chama de 

combustão, além de outros fatores termodinâmicos, como entalpia de formação, com valores 

favoráveis à gelatina.  

Os resultados presentes neste trabalho foram mais favoráveis tanto para as amostras 

obtidas a partir da gelatina quanto para a farinha de linhaça, que foram os mesmos 

combustíveis utilizados por tal autora. Isto indica que outros fatores, além dos discutidos por 

ela, como: tamanho das espécies metálicas, a forma como a matriz orgânica encontra-se 

dispersa, a forma como estas espécies difundem-se através da matriz, também podem estar 
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relacionados à formação de fases.  Porém este fato não descarta a possibilidade da utilização 

da quitosana como combustível.  

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A morfologia das amostras foi analisada por Microscopia Eletrônica de Varredura.  De 

uma forma geral, possível observar nas micrografias que todas as amostras apresentaram 

morfologias similares e distribuição homogênea das partículas, característico da reação de 

combustão assistida por microondas que promove um aquecimento regular da solução 

precursora da síntese. A ignição da reação ocorre de forma uniforme e simultaneamente, 

gerando partículas que formam aglomerados e grande quantidade de vazios entre as mesmas, 

como discutido por ªBARROS (2009). As Figuras 32 e 33 mostram as imagens das amostras 

GLT 1:1 900°C e GLT 1:1/2 900°. 

 

 

FIGURA 32: Micrografia da amostra GLT 1:1 900°C (aumento 10.000x) 
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FIGURA 33: Micrografia da amostra GLT 1: 1/2 900°C (aumento 10.000x) 

 

 

As amostras sintetizadas a partir da Gelatina e da Farinha de Linhaça empregando 

diferentes as razões mássicas apresentaram semelhança em termos de textura. Contudo, as 

amostras obtidas a partir da Farinha de Linhaça Dourada apresentaram maiores tamanhos de 

cristalito, como já discutido na análise DRX. 

As Figuras 34 e 35 mostram as imagens das amostras LIN 1:1 900°C e LIN 1:1/2 

900°C, respectivamente.  
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FIGURA 34: Micrografia da amostra LIN 1:1 900°C (aumento 10.000x). 

 

 

FIGURA 35: Micrografia da amostra LIN 1: 1/2 900°C (aumento 10.000x)  
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As Figuras 36 e 37 mostram as imagens das amostras QUI 1:1 900°C e QUI 1:1/2 

900°C, respectivamente, com aumento 10.000 x.  Em ambas, é possível perceber tamanhos de 

cristalitos menores com relação às demais, como evidenciado na análise DRX.  Entretanto, as 

micrografias também indicam a presença de formação de placas, que pode estar associadas a 

uma possível sinterização da amostra a 900°C. 

 

 

 

 

FIGURA 36: Micrografia da amostra QUI 1:1 900°C (aumento 10.000x) 
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FIGURA 37: Micrografia da amostra QUI 1:1/2 900°C (aumento 10.000x) 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram preparados óxidos do tipo ZnO-Ni0,8Zn0,2O nanoparticulados 

utilizando a Gelatina, a Farinha de Linhaça Dourada e a Quitosana como combustíveis na 

síntese em combustão por microondas, empregando diferentes razões mássicas: 1:1 e 1:1/2 

cátions metálicos/combustível.  Esta rota de síntese para a produção de óxidos 

nanoparticulados é simples, de baixo custo e exige tempo e energia reduzidos em relação à 

outros métodos usuais.  Além destas vantagens, a Gelatina, a Farinha de Linhaça e a 

Quitosana consistem de reagentes não-tóxicos e facilmente disponíveis. 

Os sistemas ZnO-Ni0,8Zn0,2O sintetizados partir da Quitosana apresentaram os 

melhores resultados quanto a estabilidade na pigmentação, independente da razão mássica 

empregada; tanto o combustível quanto o meio reacional permitiram a formação um sistema 

bastante defeituoso, sendo este responsável por produzir coloração verde-escuro no pó, como 

discutido na difração de raios-x.   

Já aqueles sintetizados a partir da Farinha de Linhaça Dourada apresentaram ótima 

cristalinidade em relação aos demais. De um modo geral, todos os sistemas ZnO-Ni0,8Zn0,2O 

sintetizados empregando a razão mássica 1:1/2 cátions metálicos/combustível apresentaram 

melhores resultados, fato comprovado devido as pequenas porcentagens de perdas mássicas, 

bem como as baixas estabilidades, exibidas na análise termogravimétrica.  

Quanto às características da chama de combustão, e como o esperado, os maiores 

tempos de chama foram observados para as amostras sintetizadas a partir da Quitosana e 

Farinha de Linhaça, evento que pode ser explicado pela complexidade estrutural da Quitosana 

e pela grande quantidade de matéria orgânica presente na Farinha de Linhaça. 

Já para os menores tempos de chama evidenciados para as amostras sintetizadas a 

partir da gelatina pode ser explicado pelo alto calor de combustão gerado neste sistema e, 

consequentemente, uma maior força de reação, justificadas pela intensidade da chama.  

De acordo com as análises de Difração de Raios X, a fase obtida, um mix de óxidos, 

foi de acordo com a pretendida:  ZnO - Ni0,8Zn0,2O. Essa fase é mais bem evidenciada nos 

difratogramas e nas micrografias das amostras sintetizadas a partir dos três combustíveis, 

corroborando com os resultados previstos na Análise Termogravimétrica.  
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De acordo com o refinamento Rietveld, foi possível observar que dependendo do 

combustível empregado, pode-se obter umas das fases, ZnO ou Ni0,8Zn0,2O, em menor ou 

maior concentração.  Isto indica que uma considerável variedade de cor verde pode ser 

percebida nos compostos, variando de verde-claro, para os compostos sintetizados a partir da 

Farinha de Linhaça e Gelatina, a verde-escuro, para os sistemas sintetizados a partir da 

Quitosana, indicando, portanto, a possibilidade do emprego deste material como pigmento 

cerâmico.  

O material pretendido neste trabalho, utilizando os combustíveis numa razão 1:1/2 

cátions metálicos/combustível, foi obtido com sucesso, indicando que esta razão já se mostrou 

suficiente, não necessitando assim de maior quantidade de combustível para a obtenção de 

tais materiais, atendendo então à otimização do processo estudada, uma vez que menores 

quantidades de matéria orgânica são lançadas ao ambiente, ao mesmo tempo em que materiais 

nanométricos de grande importância e de aplicações diversas, como óxidos cerâmicos, podem 

ser produzidos.  

 

PERSPCTIVAS FUTURAS 

 Realizar análise colorimétrica do material ZnO - Ni0,8Zn0,2O; 

 Realizar uma investigação dos defeitos estruturais deste material, através de um estudo 

detalhado, relacionando a presença dos defeitos à pigmentação do material obtido; 

 Investigar a influência dos combustíveis na formação da solução sólida.  
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