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Resumo: Neste trabalho foi sintetizada e caracterizada a ferrita de cobalto (CoFe2O4)    

através  dos métodos complexação combinada EDTA/Citrato e hidrotérmico, investigando a 

influência das condições de síntese na formação da fase e no tamanho médio de cristalito. Os 

pós foram caracterizados principalmente por difração de raios-x. Em casos específicos, 

também foi utilizado microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), fluorescência de raios-x (FRX) e isotermas de adsorção e dessorção de 

nitrogênio (Método BET). O estudo do tamanho de cristalito foi baseado na interpretação dos 

difratogramas de raios-x obtidos e estimado através do método de Halder-Wagner-Langford 

(HWL) e de Scherrer. Um planejamento experimental foi realizado com a finalidade de 

auxiliar na quantificação da influência das condições de síntese nas variáveis-resposta. Os 

parâmetros de síntese avaliados neste trabalho foram: pH do meio reacional (8, 9 e 10), 

temperatura de calcinação (método de complexação combinando EDTA/Citrato – 600°C, 

800°C e 1000°C), temperatura de síntese (método hidrotérmico – 120°C, 140°C e 160°C), 

tempo de calcinação (método de complexação combinando EDTA/Citrato – 2, 4 e 6 hrs) e 

tempo de síntese (método hidrotérmico – 6, 15 e 24 hrs). Pelo método hidrotérmico foi 

possível produzir pós mesoporosos com elevado grau de pureza, com tamanho médio de 

cristalito de até 7nm, com área superficial de 113,44m²/g e na forma de aglomerados com 

morfologia irregular. Ao se utilizar o método de complexação combinando EDTA/Citrato 

foram produzidos pós mesoporosos com maior pureza, cristalitos com até 22nm de tamanho, 

27,95m²/g de área superficial e na forma de aglomerados com morfologia regular de placas. 

No planejamento experimental foi constatado que no caso do método hidrotérmico todos os 

parâmetros estudados (pH, Temperatura e tempo) apresentam efeito significativo no tamanho 

de cristalito, enquanto que, para o método de complexação combinando EDTA/Citrato, 

apenas a temperatura e o tempo foram significativos. 

 

Palavras-Chave: Ferrita de cobalto, síntese via Complexação Combinando EDTA/Citrato, 

síntese hidrotérmica, caracterização de pós de óxidos, planejamento experimental. 
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Abstract: In this work it was synthesized and characterized the cobalt ferrite (CoFe2O4) by 

two methods: complexation combining EDTA/Citrate and hydrothermal investigating the 

influence of the synthesis conditions on phase formation and on the crystallite size. The 

powders were mainly characterized by x-ray diffraction. In specific cases, it was also used 

scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), x-ray 

fluorescence (XRF) and isotherms of adsorption and desorption of nitrogen (BET method). 

The study of the crystallite size was based on the interpretation of x-ray diffractograms 

obtained and estimated by the method of Halder-Wagner-Scherrer and Langford. An 

experimental design was made in order to assist in quantifying the influence of synthesis 

conditions on the response variables. The synthesis parameters evaluated in this study were: 

pH of the reaction medium (8, 9 and 10), the calcination temperature (combined complexation 

method EDTA/Citrate – 600°C, 800°C and 1000°C), synthesis temperature (hydrothermal 

method – 120°C, 140°C and 160°C), calcination time (combined complexation method 

EDTA/Citrate - 2, 4 and 6 hours) and time of synthesis (hydrothermal method – 6, 15 and 24 

hours). By the hydrothermal method was possible to produce mesoporous powders with high 

purity, with an average crystallite size up to 7 nm, with a surface area of 113.44 m²/g in the 

form of pellets with irregular morphology. By using the method of combined complexation 

EDTA/Citrate, mesoporous powders were produced with greater purity, crystallite size up to 

22nm and 27.95 m²/g of surface area in the form of pellets with a regular morphology of 

plaques. In the experimental design was found that the hydrothermal method to all the studied 

parameters (pH, temperature and time) have significant effect on the crystallite size, while to 

the combined complexation method EDTA/Citrate, only temperature and time were 

significant. 

 

Keywords: Cobalt Ferrite, synthesis via combined complexation EDTA/Citrate, 

hydrothermal synthesis, characterization of oxide powders, experimental design. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos, a nanotecnologia vem atraindo consideravelmente o interesse de 

diversos grupos de pesquisas na mais diversas áreas devido ao seu enorme potencial de 

aplicação e ao impacto que seus resultados podem proporcionar ao desenvolvimento 

tecnológico e econômico. Tais aplicações e impactos são consequências do aprimoramento e 

controle das propriedades dos materiais e do aumento de área superficial, que provoca o 

aumento significativo da reatividade do material, proporcionando a diminuição da 

temperatura e consequentemente da energia gasta para sua obtenção (Durán et al, 2006).  

Diante dos benefícios encontrados na nanotecnologia, varias pesquisas foram 

inicializadas com o intuito de estudar a obtenção de cerâmicas em ordem nanométrica, em 

especial a obtenção de cerâmicas magnéticas como as ferritas, cuja diminuição de escala 

favorece a propriedades diferenciadas (Durán et al, 2006 e Mathew et al, 2010). 

Recentemente, estudos referentes à sinterização e caracterização de nanopartículas de 

ferritas vêm atraindo significativamente o interesse científico e tecnológico devido as suas 

fascinantes aplicações. Dentre as ferritas estudadas destacam-se as com estrutura cristalina do 

tipo espinélios, que são classificadas como as mais importantes por apresentarem suas 

propriedades alteradas apenas modificando o cátion divalente sem mudar a estrutura cristalina 

(Chen et al,  1999).  

Dentre as nanopartículas de ferritas com estrutura cristalina espinélio, destaca-se a 

ferrita de cobalto (CoFe2O4) que, em virtude de suas propriedades magnéticas, do baixo custo 

de obtenção, da resistência mecânica e de apresentarem ótima estabilidade química (Sajjia et 

al, 2010), têm sido largamente utilizadas como material base em grande variedade de 

aplicações, tais como: sensores de gás, absorvedores de micro-ondas e tecnologia ferrofluido 

(MATHEW et al, 2010). 

Todavia, para as aplicações da ferrita de cobalto e de diversos outros materiais 

nanoestruturados, o método de preparação das nanopartículas representa a etapa fundamental, 

pois as propriedades desses materiais dependem essencialmente da determinação da 

distribuição de tamanho do cristalito, da forma e da pureza das fases, de forma que todas essas 

propriedades dependem do método de obtenção do referido composto, bem como dos 

parâmetros de síntese adotados no método de produção (Ajroudi et al, 2010; Sajjia et al, 

2010).  

Várias técnicas vêm sendo desenvolvidas para a obtenção de CoFe2O4, incluindo o 

método de precursor polimétrico, sol-gel (Sajjia et al, 2010); métodos de complexação via 
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EDTA e via Ácido Cítrico (Shi et al, 2000 e Thang et al, 2005); e hidrotérmico, que 

prometem o controle da distribuição, da área superficial e tamanho do cristalito. 

Desta forma, o presente trabalho de dissertação abordou o estudo da obtenção de 

ferrita de cobalto com tamanho de cristalito nanométrico a partir do método de complexação 

combinando EDTA/Citrato e do método hidrotérmico. Os objetivos específicos foram: 1) 

Estudo da influência dos parâmetros de síntese (pH, temperatura de calcinação ou reação e 

tempo de calcinação ou reação) no tamanho de cristalito, na pureza das fases e na composição 

do produto; 2) Interpretação dos resultados a partir de um planejamento experimental fatorial 

2³ para cada método de síntese; 3) Caracterização dos pós pelas técnicas de difratometria de 

raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), e  adsorção e dessorção de nitrogênio (BET). 

No capitulo 2 deste trabalho são apresentados os aspectos teóricos essenciais para o 

desenvolvimento e compreensão. No capitulo 3 são apresentados os materiais utilizados, a 

metodologia de síntese, assim como, as técnicas de caracterização. No capítulo 4 são 

apresentados os resultados alcançados através da análise estatística dos efeitos dos parâmetros 

de síntese no tamanho de cristalito, assim como na composição e morfologia do pó cerâmico 

obtido. E, por fim, são apresentadas as conclusões referentes aos estudos realizados. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 - Materiais Cerâmicos 

 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos e não-metálicos e, em sua maioria, 

consistem em compostos que são formados pela reção entre elementos metálicos e elementos 

não-metálicos, para os quais as ligações interatômicas ou são totalmente iônicas ou são 

predominantemente iônicas com alguma natureza covalente (Callister, 2000).  

Devido as suas ligações iônicas ou covalentes esses materiais no geral são duros, 

frágeis e apresentam uma boa condutividade elétrica e térmica, além disso, apresentam uma 

boa estabilidade química e elevada resistência à compressão. Tais propriedades possibilitam a 

sua utilização em diversas aplicações que vão desde a fabricação de azulejos e utensílios de 

cozinha à utilização em mídia de gravação magnética e na área aeroespacial (Donald, 2011).  

Dentre os materiais cerâmicos, destacam-se os materiais de óxido de ferro 

(denominados ferritas), os quais, atualmente, vêm chamando a atenção no âmbito científico e 

tecnológico devido às suas propriedades magnéticas e catalíticas.  

 

2.2 - Ferrita 

 

As Ferritas são cerâmicas magnéticas que apresentam estrutura cristalina e 

composição variada, podendo ser consideradas produto da reação entre o Fe2O3 e outros 

óxidos metálicos (CoO, MgO, etc) (Santos, 2008 e Alburqueque 1998).  

O mineral natural magnetita (Fe3O4) foi a primeira ferrita conhecida pelo homem. 

Estudos relatam que os povos antigos tinham conhecimento sobre o seu magnetismo e que o 

mesmo foi usado como bússola de marinheiros na China há mais de dois milênios atrás. No 

entanto, a primeira tentativa para preparar e industrializar vários tipos de ferrita só teve 

começo no final do século XX (Sogimoto, 1999). 

Ao longo dos anos, a importância industrial das ferritas tornou-se ainda mais notável, 

devido às novas descobertas de aplicações e de técnicas de obtenção, que continuam em 

constante desenvolvimento (Gomes 2009). Diz-se como exemplos destas descobertas de 

técnicas de obtenção a produção de nanopartículas de ferrita, que favorece a essas cerâmicas 

propriedades magnéticas diferenciadas e áreas superficiais maiores, proporcionando a esses 
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materiais aplicações como: absorvedores de micro-ondas, tecnologia ferrofluido e sensores de 

gás (Durán et al, 2006 e MATHEW et al, 2010) 

Segundo Gonçalves (2011), as ferritas são classificadas de acordo com suas 

diferentes estruturas cristalinas, dividindo-as em três subgrupos, o primeiro subgrupo possui 

uma estrutura hexagonal, o segundo exibe estrutura dodecaédrica, também conhecida como 

granada, e o terceiro subgrupo corresponde às ferritas com estrutura de espinélio, que são 

óxidos de ferro e de metais divalentes, isolados ou combinados. 

Dentre estes subgrupos as ferritas com estruturas espinélios são consideradas as mais 

importantes devido as suas fascinantes aplicações e por terem suas propriedades alteradas 

modificando o metal divalente sem mudar a estrutura cristalina (Chen et al,  1999). Entre esse 

grupo de ferrita destaca-se a Ferrita de cobalto. 

 

2.3 - Estrutura Cristalina 

 

A estrutura do tipo espinélio é derivada do mineral espinélio MgAl2O4, cuja 

composição geral pode ser representada como formula química AB2O4. Esse tipo de estrutura 

apresenta empacotamento cúbico de face centrada de íons O
2-

 enquanto que os íons de A
2+

 e 

B
3+ 

ocupam certos interstícios. Nos espinélios magnéticos, o íon divalente Mg²+ pode ser 

substituído por íons divalentes (M
2+

) de Mn, Ni, Cu, Co, Fe, Zn, ou por combinação destes 

íons, sendo que o íon trivalente Al
3+

 é substituído por Fe
+3 

(Albuquerque, 1998; Nakagomi 

2008).  

Nesta estrutura cristalina, cada célula unitária possui oito grupos AB2O4 e pertence 

ao grupo espacial Fd ̅M, que podem apresentar íons disposto nas formas de espinélio normal, 

no qual os cátions divalentes ocupam oito sítios tetraédricos e os cátions trivalentes ocupam 

dezesseis sítios octaédricos ou na forma de espinélio inverso, no qual oito cátions trivalentes 

ocupam oito sítios tetraétricos e os dezesseis sítios octaédricos são ocupados por oito cátions 

trivalentes e oito cátions divalentes (Nakagomi 2008; Ferreira et al. 2002). A Figura 2.1 exibe 

a estrutura cristalina a distribuição dos sítios para a estrutura espinélio.  
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Figura 2.1 - Estrutura espinélio. Os círculos vermelhos representa o oxigênio, os sítios 

tetraédricos aparecem em amarelo e os sítios octaédricos aparecem em azul. (fonte: 

Nokagomi. 2008) 

 

A ferrita de cobalto exibe uma estrutura espinélio cúbica, normalmente é relatada na 

literatura como uma ferrita com estrutura cristalina inversa, que possui as coordenações 

tetraédricas e octaédricas ocupadas por quatro e seis íons O
-2

, respectivamente. No entanto, é 

constatado que, na forma de nanopartículas, os íons de Co
2+

 e Fe
+3

 não têm preferência pelos 

sítios tetraédricos ou octaédricos, apresentando estrutura cristalina predominantemente mista. 

Variando o método e os parâmetros de síntese é possível controlar a forma e a distribuição de 

cátions na estrutura cristalina, podendo obter ferritas de espinélio inversas ou mistas (Turtelli 

et al., 2012; Santos, 2008). 

 

2.4 -  Ferrita de cobalto 

 

Ferrita de cobalto é classificada como uma ferrita do grupo espinélio, cujo íon 

divalente presente na estrutura é o cobalto. A ferrita de cobalto apresenta formula química 

CoFe2O4, e é considerada como uma das principias ferritas deste grupo. Nos últimos anos, tal 

cerâmica vem atraindo consideravelmente o interesse científico e tecnológico em virtude de 

suas propriedades magnéticas, do baixo custo de obtenção, da sua resistência mecânica e por 

apresentar ótima estabilidade química (Sajjia et al, 2010). 

Na literatura são relatadas algumas pesquisas sobre a obtenção de ferrita de cobalto, 

dentre elas destaca-se: 
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Thang et al (2005) sintetizaram CoFe2O4 a partir do método de complexação usando 

o EDTA como agente complexante, variando o ph de 8,5 a 9 e a temperatura de calcinação de 

700°C a 1050°C com uma isoterma de 10 horas de duração. Assim, os mesmos obtiveram, a 

partir da temperatura de 850ºC, pós de CoFe2O4 com fase puras e com tamanho de cristalito 

de aproximadamente 2 micrômetros. 

Zhao et al (2008) sintetizaram nanopartículas de ferrita de cobalto através do método 

hidrotérmico utilizando cloretos de cobalto hexa-hidratado e nitrato de ferro nonahidratado 

como fonte dos íons Co
+2

 e Fe
+3

 e cloreto de potássio como corretor do pH meio reacional. A 

reação hidrotérmica foi a temperatura de 140ºC por 3h. Assim, os mesmos obtiveram fases 

puras de CoFe2O4 com tamanho de cristalito equivalente a 70 nm. 

Liu et al (2008) obtiveram nanoplaquetas e nanopartículas de ferrita de cobalto 

através do método hidrotérmico a temperatura de 120°C por 8 horas, utilizando dodecilsulfato 

de cobalto [Co(DS)2], cloreto de ferro (iii) [FeCl3] e uma solução aquosa de hidróxido de 

sódio (NaOH) como reagentes. Através dessa metodologia sintetizaram nanopartículas de 

CoFe2O4 com cristalitos com até 8 nm de diâmetro e nanoplaquetas com largura de 7 – 30 nm 

e comprimento de 8 – 45nm.  

Silva et al (2004), estudaram a influência da temperatura na morfologia das 

partículas de ferrita de cobalto. O material foi obtido através do método de precipitação, 

utilizando NH4OH como agente precipitante. As reações foram realizadas a temperaturas de 

250, 550, 750 e 950ºC. Os mesmos obtiveram ferrita de cobalto pura a partir de 250ºC e 

observaram que o aumento da temperatura de calcinação proporciona o aumento do tamanho 

do cristalito de 17 nm para 100 nm e diminuição da área específica superficial de 150m²/g a 

1m²/g. 

 

2.5 - Aplicações 

 

Na literatura são apresentadas diversas pesquisas envolvendo a aplicação de ferrita 

de cobalto nas mais diversificadas áreas, tais como: como sensores de detecção de gases, na 

área ambiental, na biomedicina, como absorvedores de micro-ondas e como catalisador no 

tratamento de gases e oxidação de alcanos.  

Na detecção de gases, estudos apontam a sensibilidade da CoFe2O4 para diversos 

gases, dentre eles, o sulfeto de hidrogênio (Gopalreddy et al, 2000; Gadkari et al, 2011 ), a 

amônia ( Ch. Loreux et al, 2012), a trietilamina e o etanol (Xianfgeng et al, 2005). De acordo 

com Gadkari (2011) e colaboradores, o requisito primordial para o desenvolvimento e a 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica    9 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 12/2013 

qualidade de um sensor de gás de ferrita de cobalto depende crucialmente do método de 

síntese e dos parâmetros de síntese empregados, que influenciam diretamente na formação da 

fase, do tamanho de cristalito, do tamanho de partícula, do tamanho de grão, da área de 

superfície e da pureza do material. 

Na área de biomedicina, a ferrita de cobalto é utilizada principalmente na obtenção 

de imagens de ressonância magnética (Jnaneshwara et al.,2013), contudo pesquisas recentes 

aponta a CoFe2O4 como um material nanopartículas magnéticas biocompatíveis promissor no 

tratamento do câncer (Kim et al, 2008). Além disso, são discriminadas a sua utilização como 

veículo de entrega de drogas e como biosensor capaz de detectar mutações pontuais ou único 

nucleotídeo polimorfismos em DNA (Pita et al, 2008). 

Na área ambiental Fino et al. (2006) prepararam ferrita de cobalto através do método 

o de síntese de combustão e realizou testes de sua atividade catalítica  e  eficácia  na remoção 

simultânea de fuligem e NOx. Durante seu estudo constataram que a CoFe2O4 apresentava 

uma baixa atividade para a combustão de fuligem, todavia, apresentou resultados promissores 

para a redução de NOx. 

Ainda como catalisador, CoFe2O4 vem sendo estudado na decomposição térmica do 

perclorato de amônia (Zhao e Ma, 2010), na oxidação do azul de metileno (Feng et al, 2013) e 

foi provado com eficácia na oxidação de alcanos de cadeia lineares (Tong, et al, 2009). Além 

da oxidação de alcanos linear, Tong (2009) e colaboradores, produziram ferrita de cobalto 

através do método Sol-Gel e de Auto-Combustão e comprovaram sua atividade catalítica na 

oxidação do ciclo-hexano, transformando-o em ciclo-hexanona e ciclo-hexanol, que são 

substâncias primordiais para a obtenção das matérias-primas para a fabricação do nylon-6 e 

nylon-66.  

 

2.6 -  Métodos de obtenção 

 

2.6.1 -  Método de complexação combinando EDTA/Citrato  

 

O método de complexação combinando EDTA/Citrato, que consiste na formação de 

um precursor organometálico, obtido a partir de uma reação de complexação dos cátions 

metálicos em solução homogênea através do EDTA ácido e ácido cítrico. Neste processo, os 

íons metálicos presentes em solução na forma de sais são organizados a nível molecular 

dentro de uma matriz orgânica formada a partir do EDTA ácido e do ácido cítrico (Moriyama, 

2011). Nessa reação, o EDTA é utilizado como agente complexante, formando complexos 
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solúveis que contém os íons metálicos em solução aquosa. A combinação do EDTA com o 

ácido cítrico resulta em um complexo quelante mais estável que o obtido em método de 

complexação utilizando apenas EDTA ou ácido cítrico (Wang et al, 2007). 

 

2.6.2 - Método Hidrotérmico  

 

Tratamento hidrotérmico pode ser definido como qualquer reação heterogênea num 

sistema fechado, em meio aquosos, sob condições de pressão e temperatura. Pode ser usado 

para dissolver e cristalizar (recuperar) materiais que são relativamente insolúveis em 

condições normais.  A técnica hidrotérmica é ideal para o processamento de pós muito finos 

com elevado grau de pureza, estequiometria controlada, de alta qualidade, morfologia 

controlada, uniformidade e cristalinidade elevada. (Byrappa et al, 2007) 

O método hidrotérmico de síntese é um método bastante atrativo devido ao seu auto 

rendimento e simplicidade (Shao et al, 2007). Além disso, exibe uma série de vantagens em 

relação a outras técnicas, tais como: menor custo, baixa temperatura de síntese, tamanho e 

morfologia de cristalitos controlados (Zhang et al, 2005). Tal processo é também um bom 

método para resolver problemas econômicos e ambientais, por ser realizado em um sistema 

fechado (isolado) e por ser energeticamente eficiente. Os materiais sintetizados por esse 

método são bem cristalinos e facilmente dispersos em meio aquoso (Oliveira, 2009).  

No método hidrotérmico as condições de sínteses são parâmetros extremamente 

importantes para o controle da pureza do material. Para a síntese de CoFe2O4 a variação das 

condições de reação pode proporcionar a formação de várias fases indesejadas como o 

hidróxido de ferro [Fe(OH)3], que proporcionam modificações nas propriedades da ferrita de 

cobalto obtida (Zhao et al, 2007).  

 

2.7 - Técnicas de Caracterização  

 

2.7.1 -  Difração de Raios-X  

 

A técnica de difração de raio-x (DRX) é um método analítico preciso e eficiente, de 

grande importância na análise microestrutural. Isso porque, a partir desta técnica, é possível 

obter informações sobre a natureza química do material, seus parâmetros de rede e a presença 

de defeitos na estrutura cristalina, bem como a determinação do tamanho dos cristais (Cruz, 

2008; Passos, 2012).  
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Quando um feixe de raios X, com comprimento de onda determinado, incide sobre 

um material sólido, os elétrons de um átomo localizado em um determinado plano irão 

absorver os fótons associados a essa radiação e, posteriormente, emitirão os fótons 

absorvidos. Em outras palavras, os elétrons difratam o feixe de radiação com o mesmo ângulo 

que ele incidiu no plano cristalográfico. A intensidade dessa difração irá depender da 

densidade de elétrons no plano atingido. A Figura 2.2 ilustra o fenômeno de difração de raios-

X. 

 

 

Figura 2.2 – Fenômeno de difração de raios-X. (Fonte: Callister, 2000) 

 

Quando o feixe de radiação é emitido sobre um material sólido com átomos 

regularmente espaçados em um reticulo cristalino, o mesmo é espalhado de modo a 

satisfazerem a lei de Bragg apresentada na Equação 1.  

 

  nsend2  (1) 

 

onde   é ângulo entre os planos reticulares e o feixe difratado,   é a ordem de difração 

(número inteiro),   o comprimento de onda da radiação e   a espaçamento interplanar.  

Assim, durante a análise, as intensidades dos feixes difratados são mapeadas em uma 

faixa de ângulos, possibilitando a construção de um difratograma. A partir do difatrograma é 

possível identificar as fases presentes, comparando-se seu perfil de difração com outros perfis 

presentes na literatura. 
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2.7.2 -  Determinação do Tamanho de Cristalito 

 

O tamanho do cristalito pode ser estimado por modelos matemáticos a partir do perfil 

do difratograma de raios-X: utilizando a largura do pico de difração β, que pode ser obtido 

utilizando a largura à meia altura do pico de difração (FWHM); ou através da largura integral, 

que corresponde à razão entre a área do pico e a intensidade máxima. Dentre esses modelos 

matemáticos destaca-se: Equação de Scherrer, o Modelo de Willianson-Hall e o de Halder-

Wagner-Langford.  

A Equação de Scherrer é apresentada na Equação 2, onde λ é o comprimento de onda 

da radiação, β é a largura do pico de difração de raios-x, θ é o ângulo de Bragg, K o fator de 

forma do cristalito, e D o tamanho do cristal.  

 





cos




K
D  

(2) 

 

 

A equação de Scherrer é uma equação batante utilizada, no entanto, apresenta 

algumas limitações, pois durante o cálculo ela despreza algumas características do material 

como a microdeformação.  

O Modelo de Williamson-Hall, é um dos modelos propostos para suprir as limitações 

da equação de Scherrer, ele considera a microdeformação de acordo com a seguinte equação.  
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Contudo, o Modelo de Williamson-Hall só pode ser utilizado para materiais com 

evidência do efeito da anisotropia. Para amostras cuja anisotropia de deformação é baixa 

pode-se determinar o tamanho de cristalito através do Método de Halder-Wagner-Langford, 

representado pela equação 4.  
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O Método de Williamson-Hall e Harlder-Wagner-Langford são métodos simples e 

ambos podem ser utilizados quando se constata que os dados pode representar uma reta, de 

forma que a inclinação da reta e sua interseção no eixo x permitem a extração do tamanho do 

cristalito e da microdeformação.  
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2.7.3 -  Microscópio Eletrônico de Varredura e Espectroscopia de Energia        

Dispersiva 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta extremamente útil 

no estudo e na caracterização de materiais cerâmicos, pois o resultado da análise é uma 

imagem onde se pode observar mais detalhadamente a morfologia do material. Durante uma 

análise através do microscópio eletrônico de varredura, a superfície da amostra a ser 

examinada é rastreada com um feixe de elétrons, o qual é refletido (ou retroespalhado), 

coletado e, então, mostrado à mesma taxa de varredura sobre um tubo de raios catódicos 

(Callister, 2000). A imagem na tela pode ser fotografada e ampliada a uma magnitude de até 

300.000 vezes, dependendo da riqueza de detalhes que se deseja obter e que a amostra pode 

fornecer. 

 Além disso, equipamentos acessórios, como o espectrômetro de energia dispersiva 

EDS, permitem analisar quantitativamente a composição em áreas localizadas na superfície. 

Isso é possível porque, quando o feixe de elétrons incide sobre o material, os elétrons nas 

camadas mais externas dos átomos e os íons constituintes são excitados, saltando para outro 

nível energia. Ao retornarem ao nível energético de origem, eles liberam a energia adquirida 

em forma de onda com um comprimento de onda característico. Um detector instalado no 

MEV mede a energia associada a esse elétron. Portanto, é possível determinar no ponto de 

incidência do feixe, quais os elementos químicos estão presentes naquele local e, então, 

identificar qual material está sendo observado (Degeo, 2013). 

 

2.7.4 -  Adsorção e dessorção de Nitrogênio – Método BET 

  

O método de BET tem como objetivo determinar a área superficial específica do 

material através da determinação do volume de gás nitrogênio adsorvido fisicamente na 

superfície da amostra a diversas pressões relativas, na temperatura de nitrogênio líquido 

(Santos, 2010). Durante o procedimento, um sensor de pressão monitora as variações de 

pressão (p) do sistema, assim quando a pressão atinge a pressão de saturação a amostra é 

removida da atmosfera de nitrogênio, e aquecida para que ocorra a dessorção e quantificação 

das moléculas de nitrogênio adsorvidas no material. A partir dessa análise é possível 

determinar a área especifica, assim como o volume e tamanho de poros. Os dados coletados 

de pressão são apresentados na forma da isoterma de BET, na qual é identificada as 

características do material.  
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A partir da área superficial obtida pelo método BET considerando a partícula esférica 

e sem rugosidade é possível calcular do tamanho de partícula utilizando a equação proposta 

por Reed (Dantas et al, 2012), exposta como equação 5. 

 

     
 

      
 (5) 

 

onde,      é diâmetro médio equivalente (nm),      é área superficial determinada pelo 

método BET (m2/g) e   é densidade teórica (g/cm3). 

 

2.8 - Planejamento Experimental 

 

O Planejamento experimental é uma ferramenta estatística que possibilita ao 

pesquisador analisar e avaliar a influência de um ou mais fatores sob uma variável resposta, 

minimizando o tempo necessário e o número de experimentos e possibilitando ao pesquisador 

extrair do seu sistema o máximo de informações possíveis.  

Em um planejamento experimental, os fatores são as variáveis experimentais 

possíveis de controlar, que podem influenciar na resposta do sistema isoladamente e/ou na 

combinação entre fatores. Já as repostas, consistem nas variáveis de saída do sistema nas 

quais se está interessado e que são ou não afetadas por alterações nos fatores (Barros et al, 

2001). 

 

Figura 2.3 – Representação sistemática de um planejamento experimental. (Fonte: Barros et 

al, 2001) 
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2.8.1 -  Planejamento Fatorial 2
k
 

  

Diz-se por planejamento fatorial o planejamento experimental no qual se investiga o 

efeito de dois ou mais fatores sob um sistema, realizando experimentos em todas as possíveis 

combinações dos níveis dos fatores. Quando todas as combinações de níveis desses fatores 

são realizadas, têm-se um planejamento fatorial completo. Cada um desses experimentos, em 

que o sistema é submetido a um conjunto de níveis definido, é um ensaio experimental. Logo, 

para o planejamento fatorial com 3 fatores (k=3). 

No entanto, não significa que, para esse tipo de experimento, serão realizados apenas 

8 ensaios. Este é o número mínimo de ensaios previsto para esse planejamento. Todavia, 

quando se está interessado em determinar o erro experimental e a significância do modelo 

predito a partir desse planejamento, realizam-se repetições de cada um dos ensaios, ou se faz 

uso da adição de um nível central e realiza-se a repetição apenas nesse ponto, proporcionando 

um menor número de experimentos.   

 

2.8.2 -  Planejamento fatorial 2³  

 

O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e tecnológicas 

e é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as variáveis de interesse que 

realmente apresentam influencia significativa na resposta são avaliadas ao mesmo tempo 

(Silva, 2008).  

Um planejamento fatorial 2³ corresponde a um planejamento no qual foram 

escolhidos 3 fatores ou variáveis independentes para analisar a resposta do sistema, 

analisando esses fatores em dois níveis diferentes, sendo estes o nível mínimo (-1) e o 

máximo (+1). A atribuição destes sinais aos níveis superior e inferior permite a 

esquematização do planejamento na forma de matrizes e é de grande ajuda quando se realiza 

os cálculos para determinação do efeito das variáveis estudadas e de suas interações no 

sistema em estudo, além de possibilitar a influência de variáveis nominais ao processo.  
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A Tabela 2.1 representa a matriz planejamento para um planejamento fatorial 2³. 

 

Tabela 2.1 – Matriz planejamento fatorial 2³. 

Amostra pH T T 

          
1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 

4 1 1 -1 

5 -1 -1 1 

6 1 -1 1 

7 -1 1 1 

8 1 1 1 

 

Para o cálculo dos efeitos, além da codificação das variáveis utilizando os sinais (+) e 

(-), é necessário incluir mais colunas na matriz de planejamento. O conteúdo destas colunas 

representa o efeito de interação entre as variáveis e é obtido levando-se em consideração os 

simais já atribuídos às variáveis envolvidas, como se fosse uma operação matemática de 

multiplicação (Silva, 2008) 

Após a determinação dos efeitos do sistema é possível obter um modelo matemático 

que representa o processo para os níveis estudados. Para um planejamento fatorial 2³, a 

equação matemática que descreve esse sistema pode ser representada pela equação polinomial 

linear como pode ser observado na Equação 2. 

 

 ̂(        )                                           

               (        ) 
(2) 

 

Na Equação 2, o coeficiente  ̂ representa a variável dependente (neste trabalho é o 

tamanho de cristalito), obtida pelo modelo;    corresponde ao valor médio de todas as 

respostas obtidas;   ,    e    são os coeficientes relacionados com as variáveis 

independentes         ; respectivamente,    ,     ,     são os coeficientes para as interações 

    ,     ,      e      é o coeficiente para a interação       .   representa o erro aleatório 

associado ao modelo. 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo será descrito os reagentes químicos e equipamentos que foram 

utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. Além disso, será descrito as metodologias 

que foram utilizadas durante a execução da pesquisa. 

 

3.1 - Reagentes Químicos 

 

O pó cerâmico de formula química CoFe2O4 obtido neste trabalho foi sintetizado a 

partir do método hidrotérmico e do método de complexação combinando EDTA/Citrato.  A 

Tabela 3.1 apresenta a lista de reagentes químicos utilizados para a obtenção de ferrita de 

cobalto através do método hidrotérmico.  

 

Tabela 3.1 – Lista de reagentes químicos utilizados no método hidrotérmico.   

Reagentes Formulas Pureza (%) Fabricante 

Nitrato de Cobalto 

II hexahidratado 

Co(NO3)2.6H2O 99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de Ferro(III) Fe(NO3)3.9H2O 99 Sigma/Aldrick 

Hidróxido de Sódio NaOH 99,99 SYNTH 

Além dos reagentes químicos, para a síntese de CoFe2O4 a partir do método 

hidrotérmico foi utilizada água deionizada para a dissolução dos nitratos e lavagem do pó 

obtido. Para o controle do pH do meio reacional foi utilizado um pHmetro. As sínteses foram 

realizadas em um reator hidrotérmico dentro de uma estufa com temperatura programável.  

Na Tabela 3.2 observa-se a lista de reagentes químicos que foi utilizado durante as 

reações de complexação combinando EDTA/Citrato. 

 

Tabela 3.2 – Lista de reagentes químicos utilizados no método de complexação combinando 

EDTA/Citrato. 

Reagentes Formulas Pureza (%) Fabricante 

Nitrato de Cobalto II 

hexahidratado 

Co(NO3)2.6H2O 99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de Ferro(III) Fe(NO3)3.9H2O 99 Sigma/Aldrick 

EDTA C10H16N2O8 99,8 SYNTH 

Ácido Cítrico C2H4O2 99 SYNTH 

Hidróxido de amônia NH4 25 SYNTH 
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Além dos reagentes químicos, foi utilizado água deionizada para a dissolução dos 

nitratos. Um aquecedor/agitador foi usado na etapa de formação de gel, juntamente com um 

pHmetro para o controle do pH. As etapas de pré-calcinação e calcinação foram conduzidas 

em um forno mufla com temperatura, tempo de calcinação e taxa de aquecimento 

programáveis.  

 

3.2 -  Planejamento experimental 

 

3.2.1 -  Planejamento fatorial 2³ 

 

Para auxiliar na quantificação da influência dos parâmetros de síntese no tamanho do 

cristalito da ferrita de cobalto obtida pelo método de complexação combinando EDTA/Citrato 

e pelo método hidrotérmico, assim como na influência desses parâmetros na pureza do pó 

cerâmico obtido através do método hidrotérmico, foram realizados dois planejamentos 

experimentais um do tipo fatorial do tipo 2³, para o método hidrotérmico, e outro fatorial do 

tipo 2³ com expansão de experimentos nas arestas do cubo, para o método de complexação 

combinando EDTA/Citrato. Além disso, para minimizar o número de experimentos realizados 

foi incluído no planejamento três experimentos no ponto central, correspondente ao valor 

médio dos níveis de cada uma das variáveis empregadas.  

Os valores dos pontos mínimos (-1) e máximo (1) referentes à temperatura de 

calcinação do planejamento para o método de complexação combinando EDTA/Citrato foram 

escolhidos de acordo com os dados obtidos através de análises termogravimétricas, já os 

níveis de temperatura de síntese do planejamento para o método hidrotérmico foram 

escolhidos de acordo com dados existentes na literatura. Os valores dos níveis do pH foram 

determinados a partir de testes, nos quais foram observados que para as reações hidrotérmicas 

com pH abaixo de 8 obtinha-se um pó com menor grau de pureza. 

A Tabela 3.3 apresenta os fatores e os valores quantitativos das variáveis codificadas 

para cada nível estudado durante as sínteses realizadas através do método de complexação 

combinando EDTA/Citrato.  
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Tabela 3.3 – Níveis de fatores quantitativos das variáveis independentes para o método de 

complexação combinando EDTA/Citrato. 

Fatores Níveis 

 -1 0 1 

x1 – pH 8 9 10 

x2 - Temperatura (°C) 600 800 1000 

x3 - Tempo (h) 2 4 6 

 

A Tabela 3.4 apresenta os fatores e os valores quantitativos das variáveis codificadas 

para cada nível estudado durante as sínteses realizadas através do método hidrotérmico.  

 

Tabela 3.4 – Níveis de fatores quantitativos das variáveis independentes para o método 

hidrotérmico.  

Fatores Níveis 

 -1 0 1 

x1 – pH 8 9 10 

x2 - Temperatura (°C) 120 140 160 

x3 - Tempo (h) 6 15 24 

 

Após a determinação dos parâmetros de síntese e dos seus respectivos valores de 

nível foi executado o planejamento experimental, resultando na execução de 11 experimentos 

para o método hidrotérmico e 17 para o método de complexação combinando EDTA/Citrato, 

resultando num total de 28 experimentos. Os experimentos foram realizados de acordo com a 

combinação de cada parâmetro de síntese seguindo a matriz contraste apresentada na Tabela 

3.4. A taxa de aquecimento de todas as reações foi mantida constante, 1°C/min, com a 

finalidade de proporcionar maior tempo de contato do material, favorecendo a obtenção de 

ferrita de cobaldo a baixa temperatura. Para minimizar o erro sistemático no decorrer do 

trabalho todos os experimentos foram executados em ordem aleatória.  

 

3.3 -  Síntese  

 

3.3.1 -  Complexação combinando EDTA/Citrato  

 
A metodologia utilizada para a produção de CoFe2O4 foi baseada na publicação de 

Bezerra-Lopes et al. (2012). Inicialmente, foi preparada uma mistura de EDTA ácido (99,8%) 

com hidróxido de amônia (NH3, 25%) a uma proporção de 1g de EDTA para 10 ml de 

NH4OH. A solução foi mantida a 40°C sob agitação constante por 30 minutos a fim de 

dissolver todo o EDTA adicionado. Em seguida, foram adicionadas proporções 
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estequiométricas dos cátions metálicos na razão 1:2 oriundos de uma solução de Nitrato de 

Cobalto (II) hexahidratado (Co(NO3)2.6H2O) e Nitrato de Ferro(III) nonahidratado 

(Fe(NO3)3.9H2O. Após 15 minutos sob agitação, o ácido cítrico foi adicionado à mistura. A 

proporção EDTA, ácido cítrico e íons metálicos utilizado neste trabalho foi 1:1,5:1. Em 

seguida, o pH foi corrigido para o valor desejado com o auxílio NH4OH. Após a correção do 

pH, a solução obtida foi evaporada a uma temperatura de 80°C sob agitação constante até 

formar um gel viscoso. Após seco, o gel obtido foi pré-calcinado em forno mufla a 230°C 

com taxa de aquecimento de 1°C/min por 3h, com o objetivo de eliminar toda a água e a 

amônia remanescentes no meio, obtendo assim um precursor organometálico na forma de pó. 

Após a preparação dos precursores os mesmos foram calcinados de acordo com os parâmetros 

mostrados na Tabela 3.3 com taxa de aquecimento de 1°C/min.  O fluxograma do referido 

processo pode ser observado na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo de síntese de CoFe2O4  a partir do método de 

complexação combinando EDTA/Citrato. 
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3.3.2 -  Método Hidrotérmico  

 

As sínteses através do método hidrotérmico deram início com a preparação de duas 

soluções: uma solução de Nitrato Ferroso [Fe(NO3)3.9.H2O] e outra solução de Nitrato de 

Cobalto [Co(NO3)2.6.H2O]. Nestas soluções, o nitrato de ferro foi dissolvido em 10 mL de 

água e o nitrato de cobalto dissolvido em 15mL de água deionizada. Em seguida, as soluções 

foram misturadas e mantidas à temperatura ambiente, sob agitação constante, por 15 minutos. 

Então, o pH foi corrigido para o valor desejado com o auxilio de uma solução de hidróxido de 

sódio a 6 M, que segundo Cote et al, 2002 além de corrigir o pH evita a precipitação 

antecipada dos cátions trivalentes (Fe
+3

),  modificando o equilíbrio de ambos os cátions 

levando-os à precipitação simultânea na forma de hidróxidos e acelerando a reação A reação 

do hidróxido de sódio com os sais dos cátions pode ser observada na Equação 6 e 7. 

 

        323233223 8289.26. NaNOOHCoOHFeNaOHOHNOFeOHNOCo   (6) 

    OHOCoFeOHCoOHFe 24223 42   (7) 

 

Após obtenção do pH desejado pela titulação, deixou-se a solução sob agitação por 

mais 15 minutos com o objetivo de manter a homogeneidade. Após os 15 minutos de 

agitação, a solução foi adicionada ao reator hidrotérmico, que foi colocado dentro da estufa 

sob as condições apresentadas na Tabela 3.4. com taxa de aquecimento de 1°C/min. O pó 

obtido ao término da reação foi lavado com 4 litros de água deionizada a fim de eliminar o 

hidróxido de sódio e o nitrato de sódio presentes no pó cerâmico. Após a lavagem, o pó foi 

recuperado com o auxílio de um imã e secado a uma temperatura de 80°C por 10 hrs. 
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O fluxograma do presente processo pode ser observado na Figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Fluxograma do processo de síntese de CoFe2O4  a partir do método hidrotérmico. 

 

3.4 -  Caracterização 

 

O material obtido ao longo desta pesquisa foi caracterizados por análise de difração 

de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise de energia dispersiva 

(EDS), fluorescência de raios-X (FRX) e análise de adsorção e dessorção de nitrogênio 

(Método BET).  

 

 

Fe(NO3)3.9.H2O Co(NO3)2.6.H2O 

AGUA 

DEIONIZADA

AGUA 

DEIONIZADA

SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 1 

SOLUÇÃO 3 

PRECIPITADO 

REATOR 

LAVAGEM 

SECAGEM 

PÓ CERÂMICO 

NaOH 6M 

Agitação por 15 minutos 



Capítulo 3 - Metodologia    24 

 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 12/2013 

3.4.1 -  Difração de Raios-X (DRX) 

 

Os pós cerâmicos sintetizados através dos métodos Hidrotérmico e de complexação 

combinando EDTA/Citrato foram caracterizados por Difração de Raios-X (DRX) pelo 

método do pó, utilizando difratômetro de Raios-X modelo DRX -6000 da SHIMADZU com 

radiação de Cu-Kα que gera um comprimento de onda λ igual a 1,5406  . Os difratogramas 

foram obtidos na faixa de 2
.
θ de 10° a 75° em varredura de 1°/min em passos de 0,02°.  

 

3.4.2 -  Determinação do Tamanho de Cristalito 

 

O tamanho de cristalito do material obtido foi estimado a partir de um perfil gerado 

pelo software PANalytical X'Pert PRO©, no qual se obteve os dados da largura em meia 

altura, da área e da altura de cada pico existente no difratograma. Então, a partir desses dados 

foi determinado o tamanho do cristalito através das equações de Halder-Wagner-Langford e 

de Scherrer, utilizando o método normal e o método integral para determinar a largura do 

pico. Em seguida foi analisado o ajuste das equações alcançadas pelos métodos normais e 

integrais obtidos para cada condição de síntese, determinando a metodologia que apresentou a 

melhor representação do tamanho de cristalito.  

 

3.4.3 -  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de  

Energia Dispersiva (EDS) 

 

A morfologia dos pós obtidos neste trabalho foi analisada  a partir da microscopia 

eletrônica de varredura realizada em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

convencional da Shimadzu modelo SSX-550. As análises foram feitas com aumentos de 

6000x e 18000x para as amostras sintetizadas com pH do meio reacional igual a 10 no menor 

tempo de síntese ou calcinação nos níveis mínimo e máximo de temperatura do planejamento 

experimental. Além disso, foi realizada microanálise química por espectroscopia energia 

dispersiva (EDS) através de um espectrômetro de energia dispersiva acoplado a um 

microscópio de varredura (MEV) de bancada, modelo TM-3000. 
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3.4.4 - Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

As análises de FRX foram realizadas para confirmar a quantidade de cobalto e de 

ferro presentes no material obtido. A técnica foi realizada no equipamento do tipo EDX-720 

da marca Shimadzu em atmosfera de ar. 

  

3.4.5 -  Análise de adsorção de Nitrogênio – Método BET 

 

As medidas de área superficial, diâmetro e volume de poros, assim como a isoterma 

de adsorção/dessorção dos pós foram obtidas por adsorção física de nitrogênio, seguindo o 

modelo proposto por BET (Brunauer, Emmett e Teller). A análise de área superficial foi 

realizada em um medidor de área superficial modelo ASAP 2020. A realização da análise 

consistiu em 2 etapas: tratamento da amostra para a retirada de umidade e impurezas (etapa 

1), na qual o material foi aquecido da temperatura ambiente a 90°C e em seguida aquecido de 

90°C a 350°C a taxa de aquecimento de 10°C/min. Análise de Área Superficial pelo método 

BET (15 pontos) e volume de poros pelo método BJH (30 pontos), com adsorção de N2 a -

196°C (etapa 2). 
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4. Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo desta pesquisa, 

sendo abordados o estudo estatístico dos parâmetros de síntese no tamanho de cristalito e na 

composição do pó cerâmico obtido, e a caracterização das amostras que exibiram melhor 

resultado.  

Para melhor compreensão dos resultados este capítulo foi dividido de acordo com os 

métodos de síntese estudados.  

 

4.1 - Caracterização da Ferrita de cobalto (CoFe2O4) obtida a partir do 

Método Hidrotérmico 

 

O pó obtido através do método hidrotérmico foi analisado a partir da técnica de 

Difração de Raios-X com o intuito de avaliar a pureza das fases e determinar o tamanho do 

cristalito do material. Após a determinação do tamanho do cristalito para cada difratograma, 

foi realizado um estudo estatístico com o auxílio de um planejamento experimental fatorial 2³ 

com a finalidade de avaliar a influência dos parâmetros de síntese no tamanho do cristalito do 

produto final.  

A partir das análises estatísticas de tamanho de cristalito e composição foram 

determinadas as condições de síntese que apresentaram melhores resultados em relação à 

composição e ao tamanho de cristalito. Para minimizar o número de análises e possibilitar a 

comparação dos métodos de síntese utilizados, foram realizadas as análises de MEV e BET 

nas amostras que apresentaram melhor composição e menor tamanho de cristalito, assim 

como na amostra que apresentou maior tamanho de cristalito para as mesmas condições de pH 

e tempo de síntese utilizados. 
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4.1.1 -  Análise de Difração de Raios-X.  

 

A Figura 4.1 apresenta o difratograma obtido para as amostras sintetizadas com o pH 

do meio reacional igual a 10 e nas temperaturas de 120°C e 160°C por 6 e 24 horas.  

 

 

Figura 4.1 - Difratogramas da ferrita de cobalto sintetizadas com pH do meio reacional igual a 

10 a temperatura de 120°C e 160°C por 6 e 24horas. 

 

Analisando a Figura 4.1 observa-se que a partir da temperatura de 120°C foi possível 

obter a fase pura de CoFe2O4  com uma estrutura cúbica do tipo espinélio, identificada pela 

carta padrão 109044-ICSD. Além disso, observa-se que o aumento da temperatura 

proporcionou uma diminuição dos ruídos e o aumento da intensidade dos picos do 

difratograma, o que está associado a uma maior cristalinidade do material.  
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A Figura 4.2 apresenta o difratograma obtido para as amostras sintetizadas com o pH 

do meio reacional igual a 8 e sintetizadas a temperatura de 120°C e 140°C por 6 e 24 horas.  

 

 

Figura 4.2 - Difratogramas da ferrita de cobalto sintetizadas com pH do meio reacional igual a 

8 para a temperatura de 120°C e 160°C e isoterma de 6 e 24horas. 

 

Avaliando a Figura 4.2, pode-se afirmar inicialmente, que foi possível obter CoFe2O4 

com estrutura cúbica do tipo espinélio a partir de 120°C  para reações cujo pH do meio 

reacional foi igual a 8, já que não é observado picos adicionais à carta padrão 109044-ICSD. 

Do mesmo modo, constata-se que o material obtido nas condições mínimas de temperatura e 

tempo de reação apresentou picos pouco intensos, bastante largos e com a presença de 

bastante ruído, o que é resultando de um material com tamanho de cristalito muito pequeno e 

com baixa cristalinidade. Todavia, observa-se que o aumento do tempo para 24 horas 

proporcionou um aumento na cristalinidade do material, assim como uma diminuição da 

largura a meia altura. Nota-se também que, assim como o observado nos difratogramas para 
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as amostras sintetizadas com pH do meio reacional igual a 10, o aumento da temperatura 

proporciona a diminuição dos ruídos e o aumento da intensidade do picos. 

Na Figura 4.3 é possível observar o difratograma obtido para a amostra sintetizada 

nas condições centrais do planejamento experimental (pH = 9, T = 140°C e t = 15 horas).  

 

 

Figura 4.3 - Difratogramas da ferrita de cobalto sintetizada com pH do meio reacional igual a 

9 a temperatura de 140°C por 15 horas. 

 

A Figura 4.3 demostra que, sob as condições centrais do planejamento experimental, 

também foi possível obter espinélios cúbicos de CoFe2O4, identificada pela carta padrão 

109044-ISCD. Além disso, realizando uma análise comparativa entre as Figuras 4.1 e Figura 

4.3 observa-se que as amostras sintetizadas em tais condições apresentam menor 

cristalinidade do que as amostras sintetizadas com pH do meio reacional igual 10 a 

temperatura de 120°C por 24 horas. No entanto, quando comparada às amostras sintetizadas 

com pH do meio reacional igual a 8, observa-se que apenas a amostra sintetizada nas 

condições máximas do planejamento experimental (T = 160°C e t = 24 horas) apresenta maior 

cristalinidade, indicando que, para este método de síntese, tal característica também apresenta 

dependência com o pH do meio reacional.  

 

4.1.2 -  Determinação do tamanho do cristalito.  

 

A partir dos difratogramas de raios-X foi estimado o tamanho do cristalito através da 

equação de Scherrer e do método de Halder-Wagner-Langford (HWL) utilizando o método 

normal e integral para a largura do pico.  
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Na Tabela 4.1, observa-se o tamanho de cristalito calculado a partir da aplicação 

desses modelos sobre a largura media em meia altura (método normal) e sobre a área abaixo 

de todos os picos (método integral), obtidas após o tratamento da identidade cristalográfica do 

material. 

 

Tabela 4.1 – Tamanho de Cristalito obtido a partir do método HWL e pela equação de 

Scherrer para o pó produzido via método hidrotérmico.  

  Parâmetros Método Normal Método Integral 

Amostra

s 

pH T 

(°C) 

t 

(h) 

HWL 

(nm)  

R² Scherrer 

(nm) 

HWL 

(nm)  

R² Scherrer 

(nm) 

1 8 120 6 2 0,998 3 2 0,998 2 

2 10 120 6 7 0,992 8 9 0,992 6 

3 8 160 6 8 0,995 7 6 0,991 6 

4 10 160 6 10 0,999 10 13 0,997 13 

5 8 120 24 5 0,995 6 6 0,996 7 

6 10 120 24 11 0,989 6 9 0,987 8 

7 8 160 24 9 0,992 9 11 0,991 11 

8 10 160 24 11 0,997 12 15 0,997 15 

9 9 140 15 8 0,990 8 6 0,990 6 

10 9 140 15 9 0,981 8 7 0,973 7 

11 9 140 15 8 0,991 8 10 0,984 9 

 

Avaliando a Tabela 4.1, observa-se que os resultados obtidos para o método normal e 

integral distinguem-se entre si, isto é explicado devido à diferença do perfil gerado pelo 

software PANalytical X'Pert PRO© em relação ao perfil real. Por conseguinte, para 

determinar o modelo que obteve melhor tamanho de cristalito, analisou-se o ajuste dos dados 

experimentais a equação de HWL através da análise do coeficiente de correlação (R²). 

Portanto, para este estudo foi averiguado que os valores de largura do pico utilizados no 

modelo de HWL através do método normal apresentam uma melhor linearização, já que exibe 

um R² de aproximadamente 0,993, enquanto que para Método Integral esse valor foi de 

aproximadamente 0,991. 

Ainda analisando a Tabela 4.1, observa-se que alguns resultados obtidos através do 

método HWL apresentam valores diferentes dos resultados obtidos pela equação de Scherrer. 

Essa diferença é explicada devido à natureza das considerações feitas para o desenvolvimento 

de cada modelo, pois como foi discutido no Capítulo 2 desta dissertação, a equação de 

Scherrer não considera as microdeformações do cristalito. Portanto, quanto menor a 

microdeformação encontrada no método HWL mais próximo o seu resultado se aproximará 

do obtido pela equação de Scherrer. No entanto, apesar da Equação de Scherrer desconsiderar 
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a microdeformação presente no cristalito, constata-se que os valores apresentados pelos 

modelos não divergem muito entre si, o que demonstra que ambos os modelos são capazes de 

representar o sistema. Contudo, apesar da equação de Scherrer também apresentar resultados 

satisfatórios para o tamanho do cristalito dos pós obtidos através do método hidrotérmico, a 

análise estatística da influência dos fatores estudados sobre a variável resposta foi realizada 

através do modelo proposto por HWL utilizando o método normal para a determinação da 

largura do pico, já que esta metodologia apresentou maior coeficiente de correlação, 

indicando um melhor ajuste e existe uma microdeformação no material.  

A Tabela 4.2 exprime os valores da microdeformação apresentada no cristalito para o 

modelo de HWL através do Método Normal e Integral para cada condição de síntese 

estudada.  

  

Tabela 4.2 Microdeformação para o método normal e integral do método de HWL. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

 ε (nm) 

(Normal) 

ε (nm) 

(Integral) 

1 8 120 6 -0,0127 -0,0767 

2 10 120 6 -0,0198 -0,0236 

3 8 160 6 0,0101 0,0155 

4 10 160 6 0,0017 0,0043 

5 8 120 24 -0,0184 -0,0153 

6 10 120 24 0,0073 0,0132 

7 8 160 24 -0,0121 -0,0146 

8 10 160 24 -0,0055 -0,0060 

9 9 140 15 -0,0090 -0,0065 

10 9 140 15 0,0029 0,0061 

11 9 140 15 0,0110 0,0159 

 

Observando a Tabela 4.2 verifica-se que no geral as amostras obtidas através do 

método hidrotérmico apresenta microdeformação negativa, indicando a contração na rede 

cristalina, justificando o motivo pelo qual o valor obtido para o modelo proposto por HLW é 

menor que o obtido pelo de Scherrer.  
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A Tabela 4.3 expõe os valores dos parâmetros de célula, assim como, o volume e a 

densidade para cada condição de síntese estudada.   

 

Tabela 4.3 – Parâmetros de rede para pó obtido através do método hidrotérmico. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

a=b=c 

Å 

Volume 

(x10
-
²²cm³) 

Densidade 

(g/cm³) 

1 8 120 6 8,40 592 5,29 

2 10 120 6 8,40 592 5,29 

3 8 160 6 8,37 586 5,35 

4 10 160 6 8,38 589 5,32 

5 8 120 24 8,39 590 5,31 

6 10 120 24 8,41 594 5,27 

7 8 160 24 8,40 592 5,29 

8 10 160 24 8,35 582 5,38 

9 9 140 15 8,39 590 5,31 

10 9 140 15 8,40 593 5,29 

11 9 140 15 8,40 594 5,28 

 

Avaliando a Tabela 4.3, verifica-se que foi obtido CoFe2O4 com parâmetro de rede, 

volume e densidade semelhante ao apresentado pela carta padrão 109044-ICSD ( a = b = c = 

8,39 Å, volume = 590,92 x10
-
²²cm³ e densidade = 5,3 g/cm³). 

 

4.1.3 -  Planejamento Experimental 2³ para a variável resposta tamanho 

de cristalito.   

 

O estudo estatístico do planejamento experimental foi realizado no software 

Statistica 2010 a partir dos resultados do tamanho de cristalito obtidos por meio dos 

difratogramas de raios-x através do método HWL considerando a largura em meia altura.  

A Tabela 4.4 expõe a matriz contraste, na qual são observadas todas as combinações 

realizadas na execução dos experimentos, bem como os valores do tamanho de cristalito 

usado para a análise e a ordem da preparação das amostras. Os experimentos foram realizados 

em ordem aleatória para minimizar a presença de erro experimental.  
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Tabela 4.4 – Matriz contraste para o planejamento experimental 2³. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

Ordem de 

execução 

            

1 -1 -1 -1 2 (5) 

2 1 -1 -1 7 (1) 

3 -1 1 -1 8 (7) 

4 1 1 -1 10 (10) 

5 -1 -1 1 5 (9) 

6 1 -1 1 11 (2) 

7 -1 1 1 9 (11) 

8 1 1 1 11 (3) 

9 0 0 0 8 (4) 

10 0 0 0 9 (8) 

11 0 0 0 8 (6) 

 

A Tabela 4.5 exibe a função ANOVA, na qual é avaliado o efeito dos fatores sobre a 

variável resposta. Nesta tabela os fatores que apresentarem probabilidade estatística (P) 

abaixo de 0,05 apresentam efeito significativo na variável resposta. 

 

Tabela 4.5 – Tabela ANOVA para o Erro puro. 

Efeitos estimados, R² = 0,9943 

Fatores SS df MS F P 

Interseção 34,94119 1 34,94119 173,0758 0,005728 

   18,43007 1 18,43007 91,2905 0,010777 

   10,74835 1 10,74835 53,2403 0,018270 

   4,29806 1 4,29806 21,2898 0,043901 

  .   0,27671 1 0,27671 1,3706 0,362315 

  .   3,00806 1 3,00806 14,9000 0,018582 

  .   0,29637 1 0,29637 1,4680 0,349384 

  .      0,01072 1 0,01072 0,0531 0,839197 

Falta de Ajuste 0,01072 1 0,01072 0,0531 0,839197 

Erro  0,40377 2 0,20188   

Soma total 72,41328 11    

 

Observando a Tabela 4.5 verifica-se que o valor do coeficiente de correlação R² foi 

de aproximadamente 0,99, indicando que o modelo polinomial de primeiro grau representa de 

forma satisfatória a relação entre os efeitos e a variável resposta. 
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A Figura 4.4 exibe o diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para 95% de 

significância estatística (p = 0,05).  

 

 

Figura 4.4 – Diagrama pareto para a variável tamanho de cristalito. 

 

Analisando a Figura 4.4 observa-se que os fatores que apresentaram valores 

absolutos acima de 3,18 (limite de probabilidade estatística p=0,05) exibem efeito 

significativo no tamanho médio de cristalito do pó cerâmico. Além disso, constata-se que 

todos os fatores estudados apresentam efeito positivo sob a variável resposta quando 

avaliados isoladamente, ou seja, o aumento de cada um desses parâmetros no processo de 

síntese proporciona o aumento do tamanho do cristalito do material. Ainda avaliando Figura 

4.3 verifica-se que a interação pH do meio reacional e temperatura de síntese, assim como 

temperatura e tempo de síntese apresentam influenciam no tamanho de cristalito, porém, com 

efeito contrário ao observado para cada variável isoladamente. 

Acredita-se que o aumento do tamanho de cristalito com o aumento do valor do pH 

do meio reacional ocorre devido ao aumento da concentração do íon OH
-
 , que proporciona o 

deslocamento do equilíbrio para a esquerda, favorecendo a formação do Co(OH)2 e Fe(OH)3, 

como mostra a equação 8 e 9, aumento os aglomerados e consequentemente aproximando as 

moléculas, favorecendo ao aumento do tamanho de cristalito.  

 

  (  )    
          (8) 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422007000300008&script=sci_arttext#fig2b
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  (  )    
         (9) 

 

Segundo Dantas et al (2012) a relação da dependência do tamanho do cristalito com 

a temperatura e tempo de reação está relacionada ao fato do aumento da temperatura acelerar 

a velocidade de dissolução do gel e acarretando no crescimento de numerosos núcleos mais 

rápido, proporcionando a coalescência dos nanocristalitos formados devido a maior energia 

do sistema, assim quanto maior o tempo de contato desses nanocristais maior a coalescência.  

A significância destes efeitos no tamanho de cristalito pode ser melhor visualizada na 

superfície resposta e sua respectiva curva de contorno para a combinação de cada uma das 

variáveis codificadas.  
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A Figura 4.5  expõe a superfície de resposta e a curva de contorno do tamanho de 

cristalito em função do pH e da temperatura (Figura 4.4a e 4.4b, respectivamente).  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.5 – Superfície de resposta e curva de contorno em função do pH e da temperatura a 

isoterma de 2 horas para a CoFe2O4 obtida através do método hidrotérmico: a) – Superfície de 

resposta pH vs temperatura. b) Curvas de contorno pH vs temperatura.  

 

Analisando a Figura 4.5 verifica-se uma leve curvatura nas linhas presentes no plano 

tridimensional (Figura 4.5a) e nas linhas da curva de contorno (Figura 4.5b) apresentam uma 

leve curvatura, indicando que o efeito da interação entre o pH e a temperatura apresenta efeito 

significativo no tamanho de cristalito, confirmando o resultado obtido no diagrama Pareto. 
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Além disso, acompanhando as curvas de contorno nota-se que a diminuição do pH do meio 

reacional e a diminuição da temperatura de síntese resulta na formação de um pó com menor 

tamanho de cristalito, enquanto que o aumento dessas variáveis proporciona efeito contrário. 

Figura 4.6 expõe a superfície de resposta e a curva de contorno do tamanho de grão 

alcançado em função do pH do meio reacional e do tempo de síntese na temperatura de reação 

equivalente a 120°C. 

 

 a) 

 

b) 

Figura 4.6 – Superfície de resposta e curva de contorno pH vs Tempo a 120°C. a) Superfície 

de resposta pH vs tempo de reação a 120°C. b) Curvas de contorno pH vs tempo de reação a 

120°C. 

  



Capítulo 4 – Resultados e Discussões    39 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 12/2013 

Analisando a Figura 4.6a, verifica-se que o aumento do pH assim como do tempo de 

reação proporciona um aumento no tamanho do cristalito, além do mais, observa-se que para 

um valor fixo do pH do meio reacional o aumento do tempo de reação também proporciona o 

crescimento do cristalito.  

Na Tabela 4.6 é apresentada a análise de regressão da superfície de resposta para o 

tamanho do cristalito para uma significância de 95%, na qual se listam os coeficientes da 

equação para cada parâmetro significativo, e seus respectivos erros.  

 

Tabela 4.6 – Análise de regressão da superfície resposta para um modelo polinomial de 

primeira ordem.  

Parâmetro Coeficiente Std Erro P 

Constante 8,05287 0,112072 0,000006 

pH 4,17978 0,262832 0,000541 

Temperatura 3,03563 0,262832 0,001394 

Tempo 2,31823 0,262832 0,003071 

pH x Temperatura -1,46596 0,262832 0,011377 

pH x Tempo 0,37196 0,262832 0,251953 

Temperatura x Tempo -1,22639 0,262832 0,018582 

pH x Temperatura x Tempo -0,38495 0,262832 0,239253 

 

A partir da Tabela 4.6 foi possível obter o modelo do sistema para os parâmetros 

estudados, com coeficiente de correlação quadrado (R²) igual a 0,9943. O modelo codificado 

obtido é expresso na Equação 8. 

 

                                               (R² = 0,9943) (8) 

 

No entanto apesar do modelo obtido apresentar um coeficiente de regressão R² de 

aproximadamente 0,99 para afirmar que o modelo é significante estatisticamente é necessário 

fazer a análise de variância da ANOVA, Tabela 4.7, através da análise de regressão, a partir 

dos dados obtidos em simulador estatístico. A síntese da análise de regressão para as variáveis 

estudadas é observada na Tabela 4.7.  
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Tabela 4.7 – Resultado da análise de regressão para o pH, temperatura e tempo de calcinação. 

Fonte de variação SS Graus de liberdade MS F 

Regressão 71,998 7 10,2854 74,4617 

Resíduo 0,4144 3 0,13813 - 

Falta de Ajuste 0,01072 1 0,01072 0,0531 

Erro Puro  0,4038 2 0,20190 50,9478 

Total 72,8269 13   

 

A análise da ANOVA mostra que o modelo obtido apresenta significância estatística 

de 95% de confiança, uma vez que o F calculado (74,4617) é 8,4 vezes maior que o F 

tabelado (F = 8,89). O cálculo da relação entre o F calculado e o F tabelado pode ser 

encontrado no Anexo 2 e 3, respectivamente, dessa dissertação. Além disso, a análise da 

ANOVA mostra também que o modelo polinomial obtido também pode ser utilizado para 

fazer predições dos dados experimentais, já que o F calculado (0,0531) é 348 vezes menor que 

o F tabelado (18,51).  

Com o objetivo de verificar a capacidade de predição dos dados observados aferido 

na análise de variância da ANOVA foi construído o gráfico dos valores preditos versus os 

valores observados. Os valores preditos são representados por uma reta, enquanto os valores 

observados experimentalmente são representados por pontos. 
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Na Figura 4.7 é apresentado o gráfico dos valores observados vs os valores preditos. 

 

 

Figura 4.7 – Gráfico dos valores observados versus os valores preditos.  

 

Analisando a Figura 4.7, observa-se que no geral os valores observados 

experimentalmente, representados graficamente pelos pontos, sobrepõem a reta da idealidade, 

que representa os valores preditos pelo modelo, comprovando assim a capacidade do modelo 

em predizer valores dentro da faixa estudada. 

 

4.1.4 -  Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e Análise de 

Fluorescência de raios-X 

 

No decorrer das sínteses foi observado que ao termino das reações, cujo pH do meio 

reacional era igual a 8, a fase líquida presente  no reator hidrotérmico apresentava coloração 

lilás, semelhante à coloração do nitrato de cobalto, indiciando a conversão incompleta da 

reação e a possível  presença de hidróxido de ferro como impureza no produto final. Assim, 

com o objetivo de determinar a influência dos parâmetros de síntese na composição do pó 

sintetizado, foi realizada análise de EDS em todas as amostras do planejamento experimental 

e o resultado obtido foi analisado estatisticamente através do software Statistica 10. 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados da média de percentual atômico do cobalto e do 

ferro para cada condição de síntese proposta no planejamento experimental, como também o 

seu desvio e erro em relação ao percentual atômico teórico da ferrita de cobalto (33% de Co e 
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67% de Fe). Para a quantificação destes elementos foram realizadas 3 análises pontuais, 2 

análises de área e 1 análise na diagonal da área. Todos os testes foram realizadas em regiões 

aleatória da superfície das amostras, totalizando 6 análises para cada amostra. 

 

Tabela 4.8 – Desvio do percentual atômico do CoFe2O4 obtido experimentalmente em relação 

ao percentual atômico teórico do  CoFe2O4. 

Amostras pH T (°C) t (h) % Co % Fe desvio Erro % 

1 8 120 6 30,64 69,36 2,36 3,52 

2 10 120 6 32,07 67,94 0,94 1,40 

3 8 160 6 24,71 75,29 8,29 12,37 

4 10 160 6 31,89 68,11 1,11 1,66 

5 8 120 24 30,37 69,63 2,63 3,92 

6 10 120 24 31,46 68,54 1,54 2,29 

7 8 160 24 27,55 72,45 5,45 8,13 

8 10 160 24 31,85 68,16 1,16 1,72 

9 9 140 15 31,03 68,97 1,97 2,94 

10 9 140 15 29,99 70,01 3,01 4,49 

11 9 140 15 30,45 69,55 2,55 3,81 

 

Analisando a Tabela 4.8 é possível constatar que as amostras sintetizadas com pH do 

meio reacional igual a 8 apresentam desvios elevados em relação à composição teórica, 

chegando a valores absolutos de até 12%. Tal desvio pode ser explicado por meio da 

solubilização do cobalto na fase líquida, o que proporciona a formação dos hidróxidos em 

quantidades não estequiométricas, favorecendo, assim, a presença de impurezas no produto. 

Uma das possíveis explicações para a não detecção destas impurezas no difratograma de 

raios-x deve-se à possibilidade do percentual em massa dessa impureza ser inferior a 5%, que 

corresponde ao limite de detecção de fase pela análise DRX. Outra explicação é que a 

impureza formada apresenta a mesma estrutura cristalina da CoFe2O4. 

 Para confirmar os dados obtidos através da análise de EDS foi realizada a análise 

qualitativa dos elementos presente no material através da análise de FRX. A Tabela 4.9 

apresenta o resultado dessa análise, assim como o desvio e o erro desta análise em relação ao 

EDS. 
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Tabela 4.9 – Desvio da análise qualitativa de FRX dos elementos presentes na CoFe2O4 

obtida através do método hidrotérmico em relação ao percentual atômico obtidos através da 

análise de EDS. 

Amostras pH T (°C) t (h) % Co % Fe desvio Erro % 

1 8 120 6 27,96 72,04 2,68 8,75 

2 10 120 6 30,22 69,78 1,85 5,77 

3 8 160 6 22,73 77,27 1,98 8,01 

4 10 160 6 30,34 69,66 1,55 4,86 

5 8 120 24 29,12 70,88 1,25 4,12 

6 10 120 24 31,08 68,92 0,38 1,21 

7 8 160 24 24,42 75,58 3,13 11,36 

8 10 160 24 29,98 70,02 1,87 5,87 

9 9 140 15 29,12 70,88 1,91 6,16 

10 9 140 15 28,28 71,72 1,71 5,70 

11 9 140 15 29,03 70,97 1,42 4,66 

 

Avaliando a Tabela 4.9 verifica-se que o erro obtido entre as duas análises 

varia entre 1% a 11%, comprovando que o percentual atômico obtido na análise de 

EDS apresenta-se coerentes com o percentual reais do material.  

 

4.1.5 -  Planejamento Experimental 2³ para a variável resposta % de 

cobalto.  

 

A Tabela 4.10 exibe a função ANOVA, na qual se observa que todos os fatores que 

apresentarem probabilidade estatística (P) abaixo de 0,05 apresentam efeito significativo na 

variável resposta. 

 

Tabela 4.10 – Tabela ANOVA para o Erro puro. 

Efeitos estimados, R² = 0,981 

Fatores SS df MS F P 

   24,46210 1 24,46210 90,33256 0,010890 

   9,12165 1 9,12165 33,68401 0,028428 

   0,46409 1 0,46409 1,71376 0,320690 

  .   10,02721 1 10,02721 37,02805 0,025960 

  .   1,29672 1 1,29672 4,78847 0,160129 

  .   1,68432 1 1,68432 6,21977 0,130124 

  .      0,81713 1 0,81713 3,01747 0,224505 

Falta de Ajuste 0,38725 1 0,38725 1,43002 0,354311 

Erro  0,54160 2 0,27080   

Soma total 48,80206 10    
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Analisando a tabela ANOVA verifica-se que o coeficiente de correlação R² apresenta 

valor de aproximadamente 0,98, indicando um ajuste satisfatório para o modelo obtido. O 

diagrama Pareto (Figua 4.8) apresenta uma melhor visualização dos efeitos significativos. 

 Esse diagrama se refere ao percentual atômico do Cobalto presente no pós 

produzidos. Nele, todos os efeitos que excedem o limite de probabilidade estatística (p=0,05), 

apresentam efeitos significativos sobre a variável resposta (percentual de cobalto).  

 

 

Figura 4.8 - Diagrama de Pareto para o percentual atômico de Cobalto obtido por meio do 

método hidrotérmico. 

  

Examinando a Figura 4.8, constata-se que o pH do meio reacional é a variável 

independente que apresenta maior influência na composição final do material, e que o seu 

aumento proporciona uma maior pureza ao pó obtido. Além disso, observa-se que a 

temperatura também apresenta efeito significativo na composição final, todavia, constata-se 

que ao contrário do pH a mesma apresenta efeito negativo, ou seja, a elevação da temperatura 

de síntese para uma amostra sintetizada nas mesmas condições de pH e tempo de reação 

favorece a diminuição do percentual atômico de cobalto e consequentemente o aumento de 

impurezas no produto final. Ainda analisando a Figura 4.7, verifica-se que o tempo, apesar de 

ser uma das variáveis independentes estudada, não apresenta efeito significativo na 

composição do material obtido.  

Uma possível explicação para o fenômeno observado nos efeitos dos fatores 

estudados pode ser explicado pelo princípio de Le Chatelie que diz que quando alteramos um 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões    45 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 12/2013 

sistema em equilíbrio, o mesmo buscará adquirir um novo estado de equilíbrio, favorecendo a 

um dos sentidos da reação. Assim, como o apresentando no item 4.1.3 desta dissertação, o 

aumento do pH do meio reacional favorece a maior concentração de hidroxila (OH-) 

proporcionando a maior formação dos hidróxidos [Co(OH)2 e Fe(OH)3], minimizando a 

solubilidade da reação, proporcionando a reação de formação de CoFe2O4, como mostra a 

equação 7.  

Já o aumento da temperatura aumenta a solubilidade dos hidróxidos formados, 

deslocando o equilíbrio da equação 8 e 9,  presente no item 4.1.3, para a direita da reação, 

minimizando a quantidade concentração dos hidróxidos favorecendo a diminuição do 

percentual atômico do cobaldo no produto final. Contudo, embora a temperatura apresente 

efeito negativo no percentual atômico de Cobalto no produto final, constata-se que a sua 

combinação com o pH do meio reacional exibe efeito positivo na pureza do produto desejado.  

Indicando que o pH do meio reacional proporciona maior influência ao sistema quando 

analisado combinado com a temperatura de reação. Assim, o aumento desses dois parâmetros 

de síntese concomitantemente irá favorecer a formação dos hidróxidos, porém em quantidade 

inferior ao obtido quando se aumenta o pH isoladamente, aumentando o percentual de cobalto 

no material obtido. 
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Na Figura 4.9 verifica-se as curvas de contorno tal como a superfície resposta para o 

percentual atômico de cobalto para a CoFe2O4 sintetizada por 6 horas. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.9 – Superfície de resposta e curva de contorno pH VS Temperatura para o percentual 

atômico de Cobalto para a CoFe2O4 sintetizada por 6 horas. a) Superfície de resposta pH vs 

temperatura de reação a 6 horas. b) – Curvas de contorno pH vs temperatura de reação a 6 

horas. 

 

A superfície de contorno e as curvas de contornos apresentadas nas Figuras 4.9a e 

4.9b, respectivamente, mostram que, assim como o observado no diagrama Pareto e na Tabela 

4.5, o aumento do pH do meio reacional favorece ao aumento do percentual atômico de 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões    47 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 12/2013 

cobalto no produto final. Observa-se também que o aumento da temperatura de síntese para 

reações, cujo pH do meio reacional é menor que 10 proporciona a diminuição da quantidade 

de cobalto presente no meio, favorecendo a formação de impurezas à base de Ferro.  

Na Tabela 4.11, é apresentada a regressão da superfície de resposta para o tamanho 

do cristalito para uma significância de 95%, na qual lista-se os coeficientes da equação para 

cada parâmetro significativo, e seus respectivos erros.  

 

Tabela 4.11 – Análise de regressão da superfície resposta para um modelo polinomial de 

primeira ordem.  

Parâmetro Coeficiente Std Erro P 

Constante 30,18200 0,156902 0,000027 

pH 1,74865 0,183984 0,010890 

Temperatura -1,06780 0,183984 0,028428 

Tempo 0,24085 0,183984 0,320690 

pH x Temperatura 1,11955 0,183984 0,025960 

pH x Tempo -0,40260 0,183984 0,160129 

Temperatura x Tempo 0,45885 0,183984 0,130124 

pH x Temperatura x Tempo -0,31960 0,183984 0,224505 

 

A partir da Tabela 4.11 foi possível obter o modelo do sistema para os parâmetros 

estudados, com coeficiente de correlação quadrado (R²) igual a 0,9810. O modelo codificado 

obtido é expresso na Equação 8. 

 

                                                (R² = 0,9810) (8) 

 

A Tabela 4.12 apresenta a síntese da análise de regressão para as variáveis estudadas.  

 

Tabela 4.12 – Resultado da análise de regressão para o pH, temperatura e tempo de 

calcinação. 

Fonte de variação SS Graus de liberdade MS F 

Regressão 47,8732 7 6,8390 22,0898 

Resíduo 0,9289 3 0,3096 - 

Falta de Ajuste 0,3873 1 0,3873 1,4302 

Erro Puro  0,5416 2 0,2708 25,2548 

Total 49,7310 13 7,8067  
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A análise da ANOVA mostra que o modelo obtido apresenta significância estatística 

de 95% de confiança, uma vez que o F calculado (22,09) é 2,5 vezes maior que o F tabelado 

(F = 8,89). Além disso, a análise da ANOVA mostra também que o modelo polinomial obtido 

também pode ser utilizado para fazer predições dos dados experimentais, já que o F calculado 

(0,0531) é 13 vezes menor que o F tabelado (18,51).  

Na Figura 4.10 é apresentado o gráfico dos valores observados vs os valores preditos. 

 

 

Figura 4.10 – Valores preditos versus valores observados para o percentual atômico de 

cobalto.  

 

Avaliando a Figura 4.10 constata-se que os valores experimentais aproximam-se da 

linha de valores preditos pelo modelo, apresentando um pequeno desvio em apenas duas 

amostras do planejamento experimental. Confirmando a capacidade de predição do modelo. 

 

4.1.6 - Análise por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

De acordo com os dados obtidos através das análises de DRX e EDS, verifica-se que 

a amostra que apresentou composição satisfatória e melhor resultado em relação ao tamanho 

de cristalito foi a amostra sintetizada com pH do meio reacional igual a 10, à temperatura de 

120°C por 6 horas (Amostra 2). Assim, almejando minimizar o número de caracterizações e 

realizar uma comparação entre as amostras com menor e maior tamanho de cristalito nas 

mesmas condições de pH e tempo de reação, as análises de MEV e BET foram realizadas 

apenas nas amostras 2 e 4.  
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A morfologia da amostra 2 é observada na Figura 4.11 com ampliação de imagem de 

6000x e 18000x.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.11 – Microscopia Eletrônica de Varredura para a ferrita de cobaldo obtida através do 

método hidrotérmico com pH do meio reacional igual a 10, sintetizada a temperatura de 

120°C por 6 horas. a) Imagem MEV a 6000X.  b) Imagem MEV a 18000X.  

 

Analisando a Figura 4.11, observa-se que o pó obtido a 120°C (Amostra 2) apresenta 

morfologia irregular com distribuição heterogênea de aglomerados. Observa-se, também, que 

os aglomerados são formados por pequenas partículas em sua maioria esféricas, com 

distribuição de tamanho heterogênea. Segundo Fan, (1991) essa aglomeração é explicada pela 
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junção das partículas, fenômeno que ocorre devido às forças de atração de van der Waals e 

que se apresenta com intensidades significativamente maiores em materiais formados por 

nanopartículas.  

Na Figura 4.12 observa-se morfologia da ferrita de cobalto sintetizada a temperatura 

160°C por 6 horas de reação (Amostra 4).  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.12 – Microscopia Eletrônica de Varredura para a ferrita de cobaldo obtida através do 

método hidrotérmico com pH do meio reacional igual a 10, sintetizada a temperatura de 

160°C por 6 horas. a) Imagem MEV a 6000X.  b) Imagem MEV a 18000X. 
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Analisando a Figura 4.12, observa-se que o pó obtido a 160°C (Amostra 4) apresenta 

morfologia semelhante ao material obtido a 120°C (Amostra 2), apresentando uma morfologia 

irregular com distribuição heterogênea composta por aglomerados, os quais são formados por 

pequenas partículas com tendências esféricas.  

 

4.1.7 -  Análise de adsorção de Nitrogênio - Método BET 

 

A área superficial específica, assim como o volume e o diâmetro dos poros presentes 

nas partículas CoFe2O4 sintetizados com pH do meio reacional igual a 10 e temperatura 

mínima de síntese (120°C) mantida a essa isoterma por 6 horas (Amostra 2), bem como a 

amostra sintetizada nas mesmas condições de pH e tempo de reação, porém com temperatura 

de 160°C (Amostra 4) são dados na Tabela 4.13.  

 

Tabela 4.13 – Propriedades texturais da ferrita de cobalto obtida através do método 

hidrotérmico. 

Propriedades Amostra 2 Amostra 4 

Área superficial (m². g
-
¹) 113,44 104,53 

Volume de Poros (cm³. g
-
¹) 0,17 0,19 

Diâmetro do Poro (nm) 5,11 6,29 

Diâmetro de partícula (nm)* 10 11 

*Calculado através da área superficial e densidade teórica (5,3g/cm²) 

 

O aumento do tamanho do cristalito de 7 nm (Amostra 2) para 10 nm (Amostra 4), 

obtidos através da análise de DRX, favoreceu a diminuição da área superficial do óxido em 

8%. No entanto, embora haja essa diferença, ambas as amostras apresentam uma elevada área 

superficial quando comparadas às amostras realizadas através do método de complexação 

combinando EDTA/Citrato (item 4.2.6), indicando que o pó obtido através do método 

hidrotérmico se apresenta como uma alternativa mais eficiente para as aplicações em catálise 

e sensores de gases (Gadkari et al, 2011). 

Além do mais, de acordo com a Tabela 4.13, além das amostras apresentarem uma 

elevada área superficial, elas apresentaram uma semelhança no volume dos poros e diâmetros 

médios de poros entre 2 e 50nm o que as classificam como material mesoporoso. Ademais, 

observa-se que o tamanho de partícula calculado através do método de BET se aproxima do 
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tamanho de cristalito obtido através dos difratogramas de raios-x (7 nm e 10 nm para as 

amostras 2 e 4, respectivamente), confirmando o tamanho de cristalito obtido.   

As Figuras 4.13 e 4.14 apresentam as Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

referente às amostras 2 e 4 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Isoterma de adsorção/dessorção de Nitrogênio para a CoFe2O4 obtida através do 

método hidrotérmico com pH do meio reacional igual a 10 e sintetizada a 120°C por 6 horas. 
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Figura 4.14 – Isoterma de adsorção/dessorção de Nitrogênio para a CoFe2O4 obtida através 

do método hidrotérmico com pH do meio reacional igual a 10 e sintetizada a 160°C por 6 

horas. 
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Conforme a Figuras 4.13 e 4.14 ambas as amostras apresentaram a mesma isoterma 

para a adsorção/dessorção de Nitrogênio correspondente a Isoterma do tipo IV com “loop” de 

histerese do tipo H2 segundo a IUPAC. No geral, esse tipo de isoterma é característica de 

materiais mesoporoso (dimensões dos poros entre 2 e 50nm) como indica nos dados 

apresentados na Tabela 4.6. Já o “loop” de histerese do tipo H2 é característica de materiais 

que apresentam tamanhos e formas diferentes, Além disso, este perfil indica a possível 

presença de poros com morfologia irregular do tipo “gargalo de garrafa”. Resultados esses 

condizentes com os obtidos a partir da análise morfológica do material, na qual foi constatado 

que o presente material é formado por grandes aglomerados com morfologia irregular e 

distribuição de tamanho heterogênea.  

 

4.2 - Caracterização da ferrita de cobalto (CoFe2O4) obtida a partir do 

Método de Complexação Combinando EDTA/Citrato 

 

Assim como o material obtido a partir do método hidrotérmico o pó obtido a partir 

do método de complexação combinando EDTA/Citrato foi inicialmente analisado a partir da 

técnica de Difração de Raios-X, com a qual foi possível identificar as fases presentes e 

estimar o tamanho de cristalito para cada condição de síntese estudada.  Posteriormente, com 

o auxilio de um planejamento experimental foi realisada uma análise estatística para 

determinar os parâmetros de síntese que apresentavam efeitos significativos sobre a variável 

resposta (tamanho de cristalito).  

Além dessas análises, o pó cerâmico obtido também foi estudado através da 

Microscópia Eletrônica de Varredura, Emissão de Energia Dispersiva e Absorção e dessorção 

de Nitrogênio pelo Método BET. No entanto, com o intuito de minimizar o número de 

análises, tais técnicas de caracterização foram utilizadas apenas nas amostras sintetizadas nas 

condições de síntese que geraram pó com menor e maior tamanho de cristalito para os 

mesmos níveis de pH e tempo de calcinação.  
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4.2.1 -  Análise de Difração de Raios-X 

 

A Figura 4.15 apresenta o difratograma obtido para as amostras sintetizadas com o 

pH do meio reacional igual a 10 e calcinadas a 600°C e 1000°C a uma isoterma de 2 e 6 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Difratogramas de raios-x da ferrita de cobalto para pH do meio reacional 

igual a 10 para a temperatura de 600°C e 800°C em isotermas 2 h e 6h. 

 

Analisando a Figura 4.15 observa-se que a partir da temperatura de 600°C foi 

possível obter a fase pura de CoFe2O4  com uma estrutura cúbica do tipo espinélio, uma vez 

que o presente difratograma não apresenta picos adicionais em relação a carta padrão do 

material 109044-ICSD. Além disso, observa-se que a variação da temperatura 600°C para 

1000°C proporcionou uma diminuição na largura e um aumento na intensidade dos picos 

presentes no difratograma, o que está relacionado com o crescimento do tamanho de cristalito 

e o aumento cristalinidade do material.  
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A Figura 4.16 apresenta o difratograma obtido para as amostras sintetizadas com o 

pH do meio reacional igual a 8 e calcinadas a 600°C e 1000°C a uma isoterma de 2 e 6 horas.  

 

 

Figura 4.16 – Difratogramas de raios-x da ferrita de cobalto para pH do meio reacional igual a 

8 para a temperatura de 600°C e 800°C em isoterma de 2 h e 6h. 

 

Analisando a Figura 4.16 observa-se que, assim como o material obtido com o pH do 

meio reacional igual 10, foi alcançada ferrita de cobalto em fase pura com uma estrutura 

cúbica do tipo espinélio a partir de 600°C identificada também pela carta 109044-ICSD. Além 

disso, analisando as reações calcinadas com mesmo tempo de calcinação observa-se que 

assim como os precursores produzidos com pH do meio reacional igual a 10, o aumento da 

temperatura de calcinação proporciona uma diminuição da largura e o aumento da intensidade 

dos pico, ou seja, o aumento do cristalito e da cristalinidade do material.  

Na Figura 4.17 é apresentado o resultado da análise de difração de raios-X para os 

experimentos realizados no ponto central do planejamento experimental. 
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Figura 4.17 – Difratograma da ferrita de cobalto obtida a 800°C sob uma isoterma de 4h. 

 

A partir da Figura 4.17 é possível afirmar que, sob as condições centrais do 

planejamento, também foi possível obter espinélios cúbicos de CoFe2O4, identificada pela 

carta padrão 109044-ISCD, com picos definidos e com maior intensidade que os resultados 

obtidos a 600ºC. Todavia, quando comparada com os difratogramas das amostras sintetizadas 

a 1000°C, verifica-se que sua intensidade é menor 
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4.2.2 -  Determinação do tamanho de cristalito.  

 

A partir dos difratogramas de raios-X foi estimado o tamanho do cristalito através da 

equação de Scherrer e pelo método Halder-Wagner-Langford (HWL) utilizando o método 

normal e integral da largura do pico.  

Na Tabela 4.14, observa-se o tamanho de cristalito alcançado a partir da aplicação 

desses modelos sobre a largura à meia altura (método normal) e a largura integral (método 

integral). 

 

Tabela 4.14 – Tamanho de Cristalito obtido a partir do método HWL e pela equação de 

Scherrer para o pó obtido através do método de complexação combinando EDTA/Citrato. 

  Parâmetros Método Normal Método Integral 

Amostra

s 

pH T (°C) t 

(h) 

HWL 

(nm)  

R² Scherrer 

(nm) 

HWL 

(nm)  

R² Scherrer 

(nm) 

1 8 600 2 21 0,997 23 22 0,996 24 

2 10 600 2 29 0,998 29 22 0,998 23 

3 8 1000 2 421 0,975 1010 138 0,984 127 

4 10 1000 2 293 0,995 452 115 0,991 101 

5 8 600 6 33 0,995 35 26 0,996 27 

6 10 600 6 32 1,000 35 24 0,999 25 

7 8 1000 6 639 0,968 911 219 0,999 722 

8 10 1000 6 236 0,993 319 162 0,999 203 

9 9 800 4 78 0,997 79 55 0,994 44 

10 9 800 4 104 0,994 112 67 0,996 55 

11 9 800 4 70 0,999 79 48 0,999 44 

12 8 800 4 68 0,997 73 52 0,997 56 

13 10 800 4 54 0,996 59 42 0,997 46 

14 9 600 4 35 0,997 35 28 0,997 27 

15 9 1000 4 300 0,980 451 200 0,987 279 

16 9 800 2 76 0,998 79 59 0,996 61 

17 9 800 6 62 0,996 68 48 0,997 53 

 

Analisando os valores do tamanho de cristalito calculados pelos diferentes métodos e 

modelos, observa-se que, os resultados obtidos através do método HWL e pela equação de 

Scherrer são bastante diferentes, chegando a desvios que variam de 0% (Amostra 2) a 140% 

(Amostra 3), isso porque, como foi apresentado no Capítulo 2 e no item 4.1.2, a equação de 

Scherrer permite o cálculo da média do tamanho do cristalito desprezando a 

microdeformação, ou seja despreza a contração (microdeformação negativa) e a expansão 

(microdeformação positiva) da estrutura cristalina. Assim, diante do exposto, não se pode ter 
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confiabilidade nos resultados obtidos pela equação de Scherrer, e por isso os mesmos não 

foram utilizados para a análise estatística da influência dos parâmetros de síntese no tamanho 

do cristalito. 

Ainda avaliando a Tabela 4.14, constata-se que assim como os resultados observados 

para o método hidrotérmico, os valores estimados do tamanho de cristalito para os mesmos 

modelos matemáticos obtidos através do método normal e integral da largura do pico 

distinguem-se entre si. No entanto, para este estudo foi averiguado que o modelo através do 

método integral apresenta o melhor ajuste dos dados obtidos ao modelo de HWL, já que exibe 

um R² de aproximadamente 0,995, enquanto que para método normal esse valor foi de 

aproximadamente 0,993, indicando que os obtido a partir da largura do pico calculada através 

da área de cada pico apresentaram maior linearidade.  Por conseguinte, a análise estatística da 

influência dos parâmetros de síntese no tamanho do cristalito obtido através do método de 

complexação combinando EDTA/Citrato foi realizada utilizando como base os resultados 

obtidos através do modelo HLW utilizando o método integral. 

A Tabela 4.15 exprime os valores da microdeformação apresentada no cristalito para 

o modelo de HWL através do método normal e integral para cada condição de síntese 

estudada.  

 

Tabela 4.15 - Microdeformação para o método normal e integral do método de HWL. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

ε(nm) 

(Normal) 

ε(nm) 

(Integral) 

1 8 600 2 -0,0048 0,0045 

2 10 600 2 -0,0012 -0,0019 

3 8 1000 2 -0,0004 -0,0009 

4 10 1000 2 -0,0005 0,0014 

5 8 600 6 -0,0019 -0,0026 

6 10 600 6 0,0011 -0,0022 

7 8 1000 6 -0,0001 -0,0007 

8 10 1000 6 -0,0004 -0,0008 

9 9 800 4 -0,0004 0,0041 

10 9 800 4 -0,0008 0,0032 

11 9 800 4 -0,0017 0,0029 

12 8 800 4 -0,0013 -0,0020 

13 10 800 4 -0,0020 -0,0027 

14 9 600 4 -0,0015 0,0015 

15 9 1000 4 3,93x10
-4

 0,0007 

16 9 800 2 -0,0009 -0,0012 

17 9 800 6 -0,0017 -0,0024 
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A Tabela 4.16 expõe os valores dos parâmetros de célula, assim como, o volume e a 

densidade para cada condição de síntese estudada.   

 

Tabela 4.16 – Parâmetros de rede para pó obtido através do método de complexação 

combinando EDTA/Citrato. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

a=b=c 

(Å) 

Volume 

(x10
-
²²cm³) 

Densidade 

(g/cm³) 

1 8 600 2 8,39 590 5,31 

2 10 600 2 8,39 590 5,30 

3 8 1000 2 8,39 590 5,31 

4 10 1000 2 8,39 591 5,30 

5 8 600 6 8,38 588 5,32 

6 10 600 6 8,38 589 5,32 

7 8 1000 6 8,39 591 5,30 

8 10 1000 6 8,38 589 5,32 

9 9 800 4 8,39 590 5,31 

10 9 800 4 8,37 587 5,34 

11 9 800 4 8,38 588 5,32 

12 8 800 4 8,39 591 5,30 

13 10 800 4 8,38 589 5,32 

14 9 600 4 8,38 589 5,32 

15 9 1000 4 8,38 588 5,32 

16 9 800 2 8,48 588 5,32 

17 9 800 6 8,39 590 5,31 

  

A partir da Tabela 4.16, nota-se que, assim como o observado nas amostras 

sintetizadas através do método hidrotérmico, os parâmetros de síntese estudados não 

apresentam efeito significativo no parâmetro de rede, no volume da célula unitária e na 

densidade da ferrita de cobalto obtida. Com ambos os métodos foi possível obter ferrita de 

cobalto com volume de célula unitária próximo a 590x10
-23 

cm³ e densidade igual a 5,30 

g/cm
3
, semelhantes aos dados mostrados na carta padrão 109044-ISCD. 

 

4.2.3 -  Planejamento Experimental 2³ para o tamanho do cristalito 

 

Para a análise estatística dos efeitos foi elaborado, inicialmente, um planejamento 

experimental 2³ para método de complexação combinando EDTA/Citrato, no entanto, durante 

a análise foi observado à necessidade de ampliação do planejamento para obter uma maior 

significância do modelo obtido. Assim, para o método de complexação combinando 

EDTA/Citrato foi elaborado um planejamento experimental quadrático com pontos nas 
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arestas do cubo. Do mesmo modo do modelo obtido para o método hidrotérmico o modelo 

proposto para o método de complexação combinando EDTA/Citrato foi testado em função de 

sua significância estatística de 95%. 

A Tabela 4.17 expõe a matriz contraste, na qual são observadas todas as 

combinações realizadas na execução dos experimentos, bem como os valores do tamanho de 

cristalito usado para a análise e a ordem da preparação das amostras. Os experimentos foram 

realizados aleatoriamente para minimizar a presença de erro experimental.  

 

Tabela 4.17 – Matriz contraste para o planejamento quadrático. 

Amostra pH T 

(°C) 

t 

(h) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

Ordem de 

execução 

            

1 -1 -1 -1 22 (1) 

2 1 -1 -1 22 (9) 

3 -1 1 -1 138 (5) 

4 1 1 -1 115 (6) 

5 -1 -1 1 26 (11) 

6 1 -1 1 24 (8) 

7 -1 1 1 219 (2) 

8 1 1 1 162 (4) 

9 -1 0 0 52 (12) 

10 1 0 0 42 (14) 

11 0 -1 0 28 (13) 

12 0 1 0 200 (16) 

13 0 0 -1 59 (15) 

14 0 0 1 48 (17) 

15 0 0 0 55 (10) 

16 0 0 0 67 (3) 

17 0 0 0 48 (7) 
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A Tabela 4.17 exibe a função ANOVA dos efeitos estudados. 

 

Tabela 4.18 – Tabela ANOVA para o Erro puro. 

Efeitos estimados, R² = 0,9764 

Fatores SS df MS F P 

Interseção 17446,63 1 17446,63 66,9407 0,000180 

   824,31 1 824,31 3,1628 0,125650 

  
  429,51 1 429,51 1,6480 0,246579 

   50498,38 1 50498,38 193,7565 0,000009 

  
  7899,77 1 7899,77 30,3105 0,001507 

   1507,47 1 1507,47 5,7840 0,052934 

  
  108,69 1 108,69 0,4170 0,542322 

  .   749,47 1 749,47 2,8756 0,140860 

  .   163,82 1 163,82 0,6285 0,458085 

  .   1858,77 1 1858,77 7,1319 0,036999 

  .      129,28 1 129,28 0,4960 0,507644 

Erro 1563,77 6 260,63   

 

 

Observa-se na Tabela 4.18 que os fatores que apresentarem probabilidade estatística 

(P) abaixo de 0,05 apresentam efeito significativo na variável resposta, além disso, observa-se 

que valor do coeficiente de correlação R² foi de aproximadamente 0,98, indicando que o 

modelo quadrático representa de forma satisfatória a relação entre os efeitos e a variável 

resposta. 
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A Figura 4.18 apresenta o diagrama Pareto dos efeitos padronizados para 

significância estatística de 95% (p =0,05). 

 

 

Figura 4.18- Diagrama Pareto para o tamanho de cristalito obtido através do método de 

complexação combinando EDTA/Citrato. 

 

Analisando-se Figura 4.18, verifica-se que todos os efeitos com magnitude superior a 

2,45 (p=0,05) apresentam efeito significativo no tamanho do cristalito e que a temperatura foi 

a variável com maior influência sobre o tamanho de cristalito. O sinal positivo de seu efeito 

está relacionado ao fato do aumento da temperatura proporcionar um aumento no tamanho de 

cristalito e, além disso, constata-se que o seu efeito combinado com o tempo de calcinação 

também apresenta efeito significativo. Ademais, embora o tempo de calcinação não apresente 

efeito superior ao limite de probabilidade estatística (2,44) observa-se que o mesmo apresenta 

valor bastante próximo (2,40), e por isso seu efeito também pode ser considerado 

significativo.  

Uma possível explicação da dependência do tamanho de cristalito com o aumento da 

temperatura e do tempo de reação está relacionada ao aumento da temperatura proporcionar 

um aumento da energia do sistema e consequentemente um aumento da entropia, então para 

minimizar essa energia os cristais coalescem entre si, formando cristalitos maiores. Já o 

aumento do tempo de calcinação promove um maior tempo de contato entre esses cristais 

favorecendo a maior coalescência dos mesmos, aumentando assim o tamanho do cristalito. 
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A influência desses fatores no tamanho de cristalito podem ser melhor visualizada na 

superfície de resposta e nas curvas de contorno.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.19 – Superfície de resposta e curva de contorno Tempo vs Temperatura para o 

tamanho de cristalito da CoFe2O4 sintetizada através do método de complexação combinando 

EDTA/Citrato. a) Superfície de resposta Tempo vs Temperatura. b) – Curvas de contorno 

Tempo vs Temperatura. 

 

Analisando as Figuras, 4.19a e 4,19b, é possível observar a presença de uma 

curvatura no plano tridimensionalda Figura 4.19a, e nas linhas de contorno vistas na Figura 

4.19b, mostrando que o efeito combinado da temperatura com o tempo influencia no tamanho 
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do cristalito do material de maneira não linear. É possível notar que a combinação dos fatores 

negativos de tempo e temperatura geram um produto com tamanho de cristalito reduzido 

quando comparado às outras possibilidades de combinação destas duas variáveis, 

confirmando os resultados exposto no diagrama Pareto.  

Na Tabela 4.19 é apresentada a análise de regressão da superfície de resposta para o 

tamanho do cristalito para uma significância de 95%, na qual lista-se os coeficientes da 

equação para cada parâmetro significativo, e seus respectivos erros.  

 

Tabela 4.19 - Análise de regressão da superfície resposta para um modelo polinomial 

quadrático.  

Parâmetro Coeficiente Std Erro P 

Constante 58,9143 7,01744 0,000156 

pH -9,0792 5,18605 0,130565 

pH² -13,5824 10,01913 0,224013 

Temperatura 71,0622 5,18605 0,000009 

Temperatura² 53,3791 10,01913 0,001782 

Tempo 12,2779 5,18605 0,055712 

Tempo² -7,2902 10,01913 0,494242 

pH x Temperatura -9,6790 5,79817 0,146093 

pH x Tempo -4,5251 5,79817 0,464797 

Temperatura x Tempo 15,2429 5,79817 0,039117 

pH x Temperatura x Tempo -4,0200 5,79817 0,514037 

 

A partir da Tabela 4.20 foi possível obter o modelo do sistema para os parâmetros 

estudados, com coeficiente de correlação quadrado (R²) igual a 0,9754. O modelo codificado 

obtido é expresso na Equação 8. 

 

               
                                             (R² = 0,9754) (8) 

 

A Tabela 4.20 apresenta a síntese da análise de regressão para as variáveis estudadas 

é observada na Tabela 4.5.  
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Tabela 4.20 – Análise de regressão da superfície resposta para um modelo polinomial 

quadrático.  

Fonte de variação SS Graus de liberdade MS F 

Regressão 64143,050 

 
10 

6414,305 

 

23,849 

 

Resíduo 1613,704 

 
6 

268,9507 

 

- 

Falta de Ajuste 1430,151 

 
4 

357,5376 

 

3,896 

 

Erro Puro  183,553 

 
2 

91,77668 

 

69,890 

Total 67370,458 22   

 

A análise da ANOVA mostra que o modelo obtido apresenta significância estatística 

de 95% de confiança, uma vez que o F calculado (23,85) é 5,9 vezes maior que o F tabelado 

(F = 4,06). Além disso, a análise da ANOVA mostra também que o modelo polinomial obtido 

também pode ser utilizado para fazer predições dos dados experimentais, já que o F calculado 

(3,90) é 4,9 vezes menor que o F tabelado (19,25).  

Na Figura 4.9 é apresentado o gráfico dos valores observados vs os valores preditos. 

 

 

Figura 4.20 - Gráfico valores preditos versus valores observados para o tamanho de cristalito 

obtido através do método de complexação combinando EDTA/Citrato. 

 

Analisando a Figura 4.20 observa-se que no geral os dados observados 

experimentalmente se aproximam da linha de idealidade, indiciando que o modelo quadrático 

representa bem a relação entre o tamanho de cristalito e os fatores estudados.  
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4.2.4 -  Análise por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

Avaliando os dados obtidos através das análises de DRX, constata-se que, assim 

como o observado no método hidrotérmico, a amostra que apresentou melhor resultado em 

relação ao tamanho de cristalito foi a amostra sintetizada nas condições máxima de pH (pH = 

10) e mínimas de temperatura (T = 600°C) e tempo (t = 2 horas). A morfologia da amostra 2 é 

observada na Figura 4.21 com ampliação de imagem de 6000x e 18000x.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.21 – Microscopia Eletrônica de Varredura para a ferrita de cobaldo obtida através do 

método de complexação combinando EDTA/Citrato com pH igual a 10, calcinada a 

temperatura de 600°C por 2 horas. a) Imagem MEV a 6000X.  b) Imagem MEV a 18000X. 
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Avaliando a microscopia apresentada na Figura 4.21a observa-se que a CoFe2O4 

apresenta-se como aglomerados na formas de finas placas com morfologia irregular e 

distribuição heterogênea de tamanho, como pode ser observado no círculo branco presente na 

Figura 4.21a.  Analisando a Figura 4.21b constata-se que os aglomerados são formados por 

pequenas partículas com distribuição e morfologia irregular.  

A Figura 4.22 exibe o MEV obtido para a CoFe2O4 calcinada a 1000°C por 2 horas. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.22 – Microscopia Eletrônica de Varredura para a ferrita de cobaldo obtida através do 

método de complexação combinando EDTA/Citrato com pH do meio reacional igual a 10, 

calcinada a temperatura de 1000°C por 2 horas. a) Imagem MEV a 6000X.  b) Imagem MEV 

a 18000X. 
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Analisando a Figura 4.22 observa-se que assim como a ferrita de cobalto calcinada a 

600°C, a Ferrita de cobalto obtida através da calcinação do precursor a 1000°C apresenta 

morfologia irregular com distribuição de tamanho heterogênea, além disso, observa-se que o 

material também se apresenta em aglomerados na forma de pequenas placas finas formadas 

por pequenos cristalitos com aproximadamente 164 nm comprovando os resultados 

calculados pela modelo de HWL. Analisando a Figura 4.21 e 4.22 observa-se que a calcinação 

a baixa temperatura obtém um pó com menor tamanho de partículas e por isso mais 

aglomerado, aliás, observa-se que o aumento da temperatura proporciona a homogeneidade do 

tamanho dos cristalitos assim como da morfologia, definindo esses cristais com esferas. 

Também é possível constatar que as partículas esféricas presentes nos aglomerados são mais 

definidas e dispersas, e que o aglomerado apresenta fraturas e lacunas em sua estrutura, 

proporcionando o aumento da porosidade do material.  

 

4.2.5 -  Análise de Dispersão de Energia (EDS) 

 

Com o intuito de analisar quantitativamente a composição do pó obtido foi realizada 

uma análise EDS em uma determinada área do material a uma ampliação de 2500x. A razão 

atômica do Cobalto e do Ferro presentes no pó obtido experimentalmente foi comparada com 

o percentual atômico teórico da CoFe2O4 equivalente à 33% de Cobalto e 67% de Ferro. A 

partir dessa comparação foi determinado o erro da composição experimental em relação à 

composição teórica, determinando assim a pureza do material.  A Tabela 4.21 exibe o 

percentual atômico dos elementos presentes no pó cerâmico produzido experimentalmente, 

assim como o desvio e erro absoluto estimado em relação ao percentual atômico teórico para a 

CoFe2O4.  

 

Tabela 4.21 – Percentual de elementos presente na Ferrita de cobalto calcinada a 600°C por 2 

horas. 

Elemento Atômico % Desvio Erro % 

Ferro 66,3 0,7 1 

Cobalto 33,7 0,7 1 

 

Analisando a tabela acima, observa-se um erro de 1% no percentual da CoFe2O4 

obtido experimentalmente quando comparado com o percentual atômico teórico. Esse desvio 

é observado devido à quantidade de cobalto superior a quantidade esperada. Todavia, o 
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percentual atômico remanescente de cobalto presente no pó obtido é irrisório (0,7%) podendo-

se afirmar que foi possível obter ferrita de cobalto pura nas condições de estudo.  

A Tabela 4.22 exibe o percentual quantitativo dos elementos com número atômico 

acima de 12 obtidos no pó cerâmico produzido experimentalmente.  

 

Tabela 4.22 – Percentual de elementos presente na Ferrita de cobalto calcinada a 1000°C por 

2 horas. 

Elemento Atômico % Desvio Erro % 

Ferro 66,9 0,1 0,14 

Cobalto 33,1 0,1 0,14 

 

Avaliando os resultados do EDS obtidos para as amostras calcinadas a 1000°C 

observa-se que o percentual atômico presente no pó calcinado apresenta um erro de apenas 

0,14% quando comparado ao percentual atômico teórico. Assim, é inferido que o aumento da 

temperatura contribuiu de forma a minimizar a presença de impureza no material, portanto, as 

reações realisadas nessas condições apresentam maior conversão. Para confirmar os dados 

obtidos através da análise de EDS foi realizada a análise qualitativa dos elementos presente no 

material através da análise de FRX. A Tabela 4.23 apresenta o resultado dessa análise, assim 

como o desvio e o erro desta análise em relação ao EDS. 

 

Tabela 4.23 – Desvio da análise qualitativa de FRX dos elementos presentes na CoFe2O4 

obtida através do método EDTA/Citrato em relação ao percentual atômico obtidos através da 

análise de EDS. 

Amostra % Co % Fe desvio Erro 

1 
32,62 67,38 2,05 5,91 

2 
31,75 68,25 1,34 4,05 

 

Na Tabela 4.23 é inferido que o erro obtido entre as duas análises varia entre 

4% a 6%, comprovando que o percentual atômico obtido na análise de EDS apresenta-

se coerentes com o percentual reais do material.  
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4.2.6 -  Análise de adsorção de Nitrogênio Método BET 

 

As propriedades texturais da CoFe2O4 sintetizadas com pH do meio reacional igual a 

10 e temperatura mínima de calcinação (600°C) mantida a essa isoterma de 2 horas (Amostra 

2), bem como a amostra sintetizada nas mesmas condições de pH e tempo de reação, porém 

calcinadas a 1000°C (Amostra 4) são dados na Tabela 4.24, onde se observa a área superficial 

específica, assim como o volume e o diâmetro dos poros presentes nas partículas dos óxido 

obtido.  

 

Tabela 4.24 – Propriedades texturais da Ferrita de cobalto obtida através do método de 

complexação combinando EDTA/Citrato. 

Propriedades Amostra 2 Amostra 4 

Área superficial (m². g
-
¹) 27,95 5,51 

Volume de Poros (cm³. g
-
¹) 0,12 0,01 

Diâmetro do Poro (nm) 18 15 

Diâmetro de partícula (nm)* 41 206 

*Calculado através da área superficial e densidade teórica (5,3g/cm²) 

 

Na Tabela 4.24 constata-se que o aumento da temperatura de calcinação de 600°C 

para 1000°C proporciona uma diminuição 80% da área superficial, assim como a diminuição 

do volume e dos diâmetros dos poros. Isso ocorre porque, como foi discutido no item 4.3.1, o 

aumento da temperatura proporciona o aumento do tamanho do cristalito e a densificação do 

material proporcionando a diminuição da área superficial e da porosidade. Além disso, 

observa-se que, ao contrário das amostras sintetizadas pelo método hidrotérmico, o tamanho 

da partícula estimada pela área superficial de BET apresenta valores diferentes aos dados 

obtidos pela análise dos difratogramas de raios-x (Amostra 2 tamanho de cristalito de 22 nm e 

Amostra 4 tamanho de cristalito de 159nm), indicando que o pó obtido encontra-se mais 

aglomerado.  Ainda analisando a Tabela 4.24 pode se verificar que ambas as amostras obtidas 

através do método de complexação combinando EDTA/Citrato apresentam tamanho de poros 

entre 2 e 50 nm, o que também classifica este material como mesoporoso.  
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As Figuras 4.23 e 4.24 apresentam as Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

referente às amostras 2 e 4 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Isoterma de adsorção/dessorção de Nitrogênio para a CoFe2O4 obtida através do 

método de compelação combinando EDTA/Citrato com pH do meio reacional igual a 10 e 

sintetizada a 600°C por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Isoterma de adsorção/dessorção de Nitrogênio para a CoFe2O4 obtida através do 

método de complexação combinando EDTA/Citrato com pH do meio reacional igual a 10 e 

sintetizada a 1000°C por 2 horas. 
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Observando as Figura 4.23 e 4.24 verifica-se que assim como o método hidrotérmico 

o pó obtido a diferentes temperaturas apresentam as mesmas característica, no entanto, 

constata-se que diferente do método hidrotérmico, ambas as amostras apresenta isoterma de 

adsorção/dessorção de Nitrogênio do tipo II e loop de histerese do tipo H3. No geral, esse tipo 

de isoterma é característico de um material pouco poroso com características de um material 

mesoporos (diâmetro do poro entre 2 e 50nm), comprovando os resultados de porosidade 

observados na Tabela 4.14. O loop de histerese tipo H3 indica que o material é formado por 

aglomerados em formas de placas com poros em forma de fendas com distribuição de 

tamanho heterogênea, semelhante á morfologia apresentada pelo carvão ativado, 

comprovando o observado nas microscopias obtidas. Acredita-se que essa morfologia em 

forma de placas seja resultante da matriz orgânica exibida pelo precursor organometálico 

formado após pré-calcinação.  

 

4.3  – Comparação entre o Método hidrotérmico e método de complexação 

combinando EDTA/Citrato 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, verifica-se que foi possível obter 

ferrita de cobalto com tamanho de cristalito de ordem nanométrica, com elevado grau de 

pureza e cristalinidade em ambos os métodos de síntese. No entanto, ao realizar a comparação 

entre os métodos, observa-se que o hidrotérmico apresentou melhor desempenho para a 

obtenção da ferrita de cobalto, produzindo um material com menor tamanho de cristalito com 

elevado grau de pureza utilizando temperaturas mais brandas.  

A Tabela 1 exibe os resultados das amostras com menor tamanho de cristalito para 

ambos os métodos estudados.  

 

Tabela 4.25 – Comparação entre o método hidrotérmico e o método de complexação 

combinando EDTA/Citrato. 

Método pH T 

(°C) 

T 

(h) 

Tamanho de 

Cristalito (nm) 

%Co Morfologia Área superficial 

(m²/g) 

Hidrotérmico 10 120 6 7,0 30,2 Irregular 113,4 

EDTA/Citrato 10 600 2 22,0 33,7 Placas 27,9 

 

Verificando a Tabela 1, constata-se que a amostra sintetizada através do método 

hidrotérmico apresentou melhores resultados em relação ao tamanho de cristalito e à área 
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superficial, a qual possui um valor quatro vezes maior quando comparada à área do pó 

sintetizado através do método de complexação combinando EDTA/Citrato. Entretanto, 

embora a amostra sintetizada pelo método hidrotérmico tenha apresentado resultados mais 

satisfatórios em relação ao tamanho de cristalito e à área superficial, as caracterizações 

realizadas por MEV e EDS mostram que no método de complexação combinando 

EDTA/Citrato foi possível obter um material aglomerado de maior pureza com de morfologia 

regular em forma de placa, o que se acredita ser consequência da cadeia orgânica formada 

pelo precursor.   Ambos os métodos apresentaram resultados de tamanho de cristalito 

promissores em relação a trabalhos existentes na literatura. A Tabela 4.26 resume a 

comparação do tamanho de cristalito da CoFe2O4 obtidas através de ambos métodos estudados 

nesta pesquisa com outras metodologias existentes na literatura. 

 

Tabela 4.26 – Comparação do tamanho de cristalito da CoFe2O4 obtidas através de ambos 

métodos estudados nesta pesquisa com outras metodologias existentes na literatura. 

Autores Método Ano 
T 

(°C) 

t 

(h) 
pH 

Tamanho de 

Cristalito (nm) 

Autor 
Hidrotérmico 2013 120 6 10 7 

EDTA/Citrato 2013 600 2 10 22 

Zhao et. al. Hidrotérmico 2008 140 3 
Não 

informado 
70 

Liu et. al. Hidrotérmico 2008 120 8 
Não 

informado 
8 

Thang et. al. EDTA 2005 850 10 8,5-9 2100 

Gopalreddy 

et. al. 
Citrato 2000 800 3 

Não 

informado 
18 

Silva et. al. 
Precipitação 

via NH4OH 
2004 550 2 

Não 

informado 
37 

 

A partir da Tabela 1, verifica-se que foi possível obter ferrita de cobalto com menor 

tamanho de cristalito quando se utilizou o método hidrotérmico nas condições propostas neste 

trabalho. Constata-se também que, através das condições adotadas por Liu e colaboradores 

(data), foi possível obter ferrita de cobalto com o tamanho de cristalito abaixo de 10 nm. 

Porém, embora a metodologia proposta por Liu tenha possibilitado alcançar tamanho de 

cristalito na mesma grandeza, o tempo de reação necessário para a obtenção do pó cerâmico 

pela metodologia abordada neste trabalho foi menor, o que a torna mais viável 

economicamente, já que se obteve um melhor resultado com um menor gasto de energia. 

Além disso, outro fator que torna a metodologia deste trabalho economicamente mais viável 
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são os reagentes utilizados, pois, conforme apresentado no Capítulo 2 desta dissertação, para a 

obtenção de seu resultado Liu e colaboradores (ano) utilizaram surfactante, um reagente com 

valor maior do que o utilizado neste trabalho, deixando o processo mais caro.  

Em relação ao método de complexação combinando EDTA/Citrato, nota-se que, 

apesar do tamanho de cristalito alcançado com esta metodologia ser maior que os valores 

obtidos através do método hidrotérmico nas condições utilizadas neste trabalho e por Liu e 

colaboradores (ano), a ferrita de cobalto sintetizada a partir do método de complexação 

EDTA/Citrato apresentou menor tamanho de cristalito quando comparado aos resultados 

obtidos através da precipitação por NH4OH, pelo método hidrotérmico proposto por Zhao et. 

al. (ano), e principalmente em relação à complexação utilizando apenas o EDTA. Em relação 

a este último, verifica-se que com complexação combinada foi possível obter material cem 

vezes menor em temperatura mais branda e com menor tempo de calcinação. Todavia, quando 

comparado com a ferrita de cobalto obtida a partir do método de complexação utilizando 

apenas o ácido cítrico como agente complexante (Galpareddy ET al ano), observa-se que o 

tamanho de cristalito foi ligeiramente maior. Entretanto, apesar da pequena diferença, foi 

possível obter um material com elevado grau de pureza a menor temperatura e menor tempo 

de calcinação, o que torna o método de complexação combinando EDTA/Citrato mais viável 

economicamente.  
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5. Conclusões  

 

Nesse capítulo serão apresentadas as principais conclusões alcançadas após a análise 

dos resultados obtidos ao longo desta pesquisa.  Para melhor compreensão das conclusões 

obtidas, este capítulo foi dividido entre as conclusões gerais e as conclusões alcançadas para 

cada método empregado. 

 

5.1 -  Conclusões Gerais 

 

• Ambos os métodos de síntese foram considerados satisfatório para a produção de ferrita 

de cobalto, produzindo nanoparticulas de CoFe2O4 com elevado grau de pureza. 

• O método hidrotérmico além de obter ferrita de cobalto a temperaturas mais baixas que o 

método EDTA/Citrato favoreceu a produção de um pó com menor tamanho de cristalito e 

com maior área superficial, indicando a possibilidade de apresentar melhor desempenho 

em aplicações catalíticas e detecção de gases.  

• Para ambos os métodos o aumento da temperatura proporcionou o aumento do cristalito 

final. No entanto, não apresentou efeito pertinente na morfologia do aglomerado e 

característica do pó cerâmico. 

 

5.2 - Conclusões para o método hidrotérmico 

 

• Através do método hidrotérmico foi possível obter partículas com tamanho de cristalito 

em ordem nanométricas (7nm) de CoFe2O4 com alto grau de pureza e área superficial 

(113,44 m²/g) partir de 120°C por 6 horas se reação (Amostra 2). Além disso, constatou-

se que o aumento da temperatura de síntese proporcionou o aumento do tamanho do 

cristalito para 10nm e a diminuição da área superficial para 104,53 m²/g (Amostra 4).   

• Não foi possível obter ferrita de cobalto com elevada pureza nas amostras sintetizadas 

com pH do meio reacional abaixo de 10. Obtendo amostras que apresentaram desvios de 

até 12% em relação ao percentual atômico de cobalto presente na ferrita de cobalto 

teórica. Além disso, as análises estatísticas do efeito dos parâmetros de sínteses na 

composição do pó cerâmico obtido, indicaram que o pH do meio reacional é a variável 

com maior efeito sobre a composição. 
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• Por intermédio da análise estatística do efeito dos parâmetros sobre o tamanho do 

cristalito da ferrita de cobalto obtida através do método hidrotérmico averiguou que o pH 

do meio reacional é o fator que apresenta maior influência no tamanho de cristalito, e que 

seu efeito contribui de forma positiva no tamanho do cristalito final. Além disso, também 

pode-se afirmar que a temperatura, o tempo de reação assim como a combinação entre o 

pH e a temperatura também apresentam efeito significativo ao tamanho de cristalito. 

• O aumento da temperatura de reação não proporcionou mudanças significativas nas 

características e morfologia do aglomerado de CoFe2O4. Apresentando esse material 

características de materiais mesoporoso com tamanho de poros entre 5nm e 6nm, como 

morfologia irregular e distribuição de tamanho heterogênea.   

• A regressão da superfície de resposta da análise estatística resultou na obtenção de um 

modelo polinomial de primeiro grau preditivo e com 95% de confiança. 

 

5.3 -  Conclusões para o método de complexação combinando EDTA- 

Citrato 

 

• Através do método de complexação combinando EDTA/Citrato foi obtido CoFe2O4 a 

partir de 600°C por 2 horas de calcinação com tamanho de cristalito igual a 22 nm 

(Amostra 2). Ademais, constatou-se que o aumento da temperatura de calcinação de 

600°C para 1000°C para as amostras sintetizadas com o mesmo pH do meio reacional e o 

mesmo tempo de calcinação proporcionou um aumento significativo no tamanho de 

cristalito para 159 nm (Amostra 4).  

• Durante a análise estatística foi averiguado que a temperatura foi a variável que 

apresentou maior influência no tamanho de cristalito e que o seu aumento proporciona o 

aumento do tamanho de cristalito. Ademais também foi observado que combinação da 

temperatura e do tempo de calcinação também apresenta efeito pertinente sob a variável 

resposta (tamanho de cristalito), e com o mesmo sinal do efeito da temperatura, quando 

avaliado isoladamente. Além disso, foi averiguado que o pH do meio reacional não 

apresenta efeito significativo no tamanho do cristalito. 

• A regressão da superfície de resposta da análise estatística resultou na obtenção de um 

modelo polinomial quadrático preditivo, com coeficiente de correlação R² 

aproximadamente 0,98 e com 95% de confiança. 

• A análise de adsorção e dessorção de nitrogênio indicou que o aumento de temperatura 

não proporcionou mudanças nas características do material e para este método foi obtido 
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um pó mesoporoso com tamanho de poro entre 2 e 50 nm. Também foi observada que o 

aumento da temperatura proporcionou a densificação do material resultando na 

diminuição do volume de poros de 0,12 cm³/g para 0,01. Além disso, foi constado que o 

presente material é formado por aglomerados com distribuição de tamanho heterogênea 

com morfologia em forma de placas, confirmando os resultados atingidos pela 

microscopia eletrônica de varredura.  
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ANEXO I 

 

Cálculo do parâmetro de rede.  

 

De acordo com a carta padrão cuja as amostras foram identificadas os pós cerâmicos 

obtidos apresentam ecélula unitária cúbica, e por isso o valor do parâmetro de rede foi 

calculado através da equação, que relaciona a distância interplanares com a posição dos pico 

do difratograma e o parâmetro de rede.  

 

 

 

  

 

Onde, d é a distância entre os planos, h, k, l são as coordenadas dos planos cristalinos e a é o 

parâmetro de rede da célula unitária.  

A densidade por calculado a partir da seguinte equação 

 

  
  

    
 

 

Onde, n é o número de átomos da célula unitária, A corresponde ao peso atômico, Vc é o 

volume da célula unitária (a³) e Na é p número de Avogadro. 
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ANEXO II 

 

Análise de significância, falta de ajuste e erro puro 

 

O teste de significância é realizado para determinar a qualidade e o ajuste do modelo 

obtido. Já o ajuste do modelo tem como finalidade determinar se o modelo obtido é capaz de 

predizer os dados experimentais. Tais teste são baseados na análise da variância e são 

resumidos na tabela abaixo. 

 

Teste Positivo 

Siginificância    
   

            
                  

Falta de Ajuste e erro puro      

    
            

                  

 

Onde     corresponde a média da soma quadrática do modelo,     é a média da 

soma quadrática do resíduo,       é a média quadrática da falta de ajuste,      é a média 

quadrática do erro puro,            corresponde a hipótese de que todos os coeficientes de 

ajustes são nulos e        corresponde a distribuição padrão de Fisher e apresenta valor 

tabelado, onde         representa o grau de liberdade do modelo e do resíduo, ou da falta de 

ajuste e do erro puro, dependendo de qual análise está sendo realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 89 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, 11/2013   

ANEXO III 

 

 
Fonte: Barros et. al., 2001 


