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Resumo: Esta tese é parte de pesquisa sobre novos materiais para catalisadores e 

sensores de gás mais ativos, sensíveis, e seletivos. O objetivo desta tese foi desenvolver 

e caracterizar ferrita de cobalto em diferentes morfologias, a fim de estudar sua 

influência sobre a resposta elétrica e a atividade catalítica do material. Foi também de 

hierarquizar estes nanocristalitos para obter maior difusividade do gás no material. Os 

pós foram produzidos via hidrotérmica e solvotérmica, e foram caracterizados por 

termogravimetria, difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

eletrônica de transmissão (difração de elétrons, simulações de alta resolução), e 

espectroscopia de energia dispersiva. As propriedades catalíticas e elétricas foram 

testados em presença dos gases CO e NO2, este último em diferentes concentrações (1-

100 ppm), e a diferentes temperaturas (temperatura ambiente até 350 °C). 

Nanooctaedros com tamanho médio de 20 nm foram obtidos por via hidrotérmica. 

Determinou-se que a forma dos cristalitos está principalmente associada à natureza do 

agente precipitante e à presença de íons OH
-
 no meio de reação. Por via solvotérmico, 

foram preparados pós esféricos de CoFe2O4 e com tamanho de cristalitos de 8 e 20 nm. 

Os pós de CoFe2O4 apresentam uma resposta forte a pequenas quantidades de NO2 (10 

ppm a 200 °C). Os nanooctatedros tem maior sensibilidade do que os cristalitos 

esféricos de mesmo tamanho, e apresentam menor tempo de resposta e menor tempo de 

retorno. Estes resultados foram confirmados através da modelagem da cinética de 

resposta e de recuperação do sensor. Testes iniciais de atividade catalítica na reação de 

oxidação do CO entre 100 ° e 350 ° C mostram que o efeito do tamanho é predominante 

em relação ao efeito da forma no que diz respeito à conversão da reação. A morfologia 

dos cristalitos nanométricos influenciou a taxa da reação.  Uma maior taxa de reação é 

obtida em presença de nanooctaedros. A fim de melhorar as propriedades de detecção e 

catalíticas do material, nós desenvolvemos uma metodologia de hierarquização de 

nanocristalitos que envolve o uso de templates a base de carbono. 

 

Palavras-chave: ferrita de cobalto, morfologia de nanomateriais, microscopia, oxidação 

catalítica, cinética de detecção de gases, hierarquização de nanomateriais. 
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Abstract: This thesis is part of research on new materials for catalysis and gas sensors 

more active, sensitive, selective. The aim of this thesis was to develop and characterize 

cobalt ferrite in different morphologies, in order to study their influence on the electrical 

response and the catalytic activity, and to hierarchize these grains for greater diffusivity 

of gas in the material. The powders were produced via hydrothermal and solvothermal, 

and were characterized by thermogravimetric analysis, X-ray diffraction, scanning 

electron microscopy, transmission electron microscopy (electron diffraction, high-

resolution simulations), and energy dispersive spectroscopy. The catalytic and electrical 

properties were tested in the presence of CO and NO2 gases, the latter in different 

concentrations (1-100 ppm) and at different temperatures (room temperature to 350 ° 

C). Nanooctahedra with an average size of 20 nm were obtained by hydrothermal route. 

It has been determined that the shape of the grains is mainly linked to the nature of the 

precipitating agent and the presence of OH ions in the reaction medium. By 

solvothermal method CoFe2O4 spherical powders were prepared with grain size of 8 and 

20 nm. CoFe2O4 powders exhibit a strong response to small amounts of NO2 (10 ppm to 

200 ° C). The nanooctahedra have greater sensitivity than the spherical grains of the 

same size, and have smaller response time and shorter recovery times. These results 

were confirmed by modeling the kinetics of response and recovery of the sensor. Initial 

tests of catalytic activity in the oxidation of CO between temperatures of 100 °C and 

350 °C show that the size effect is predominant in relation the effect of the form with 

respect to the conversion of the reaction. The morphology of the grains influence the 

rate of reaction. A higher reaction rate is obtained in the presence of nanooctahedra. In 

order to improve the detection and catalytic properties of the material, we have 

developed a methodology for hierarchizing grains which involves the use of carbon-

based templates. 

 

Keywords: cobalt ferrite, morphology of nanomaterials, catalytic oxidation of carbon 

monoxide, kinetics of gas sensing, hierarchization of nanomaterials. 
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SiO2: Dióxido de silício. 

Pd-Fe3O4-SiO2: Compósito de paládio, óxido de ferro(II,III), dióxido de silício. 

ml: Unidade de medida; mili litro. 

COOH-: Grupo funcional carbono-oxigênio-oxigênio-hidrogênio. 

M: Unidade de concentração; molar. 

º: Grau. 

º/min: Velocidade de leitura do difratômetro de raios-x; grau por minuto. 

Rwp: Erro esperado normalizado do refinamento de Rietveld. 

S: Razão entre o erro esperado normalizado e o não normalizado do refinamento de 

Rietveld. 

DBWS Tools: Programa de refinamento de microestrutura com base no método de 

Rietveld. 

CCD: Sigla em inglês para Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-coupled device). 

kV: Unidade de tensão. Kilo volts. 

JEMS: Software para simulação de imagens em alta resolução de microscopia eletrônica 

de transmissão. 

Face: Software para simulação de forma de grãos em função de suas estruturas 

cristalinas. 

S: Superfície específica dada em metros quadrados de superfície por grama de 

catalisador. 

A: Área de um cristalito. 

V: Volume de um cristalito. 

ρ: Densidade de um cristalito calculada por difração de raios-x. 

ml/min: Unidade de vazão. Mili litros por minuto. 

ºC/min: Unidade de velocidade de aquecimento/resfriamento. Graus Celsius por minuto. 

CG: Sigla para cromatógrafo gasoso ou cromatografia gasosa. 

TCD: Sigla em inglês para detector de condutividade térmica (Thermal conductivity 

detector). 



  

 
 

Ǻ: Unidade de comprimento. Angstrom. 

g/ml: Unidade de concentração. Grama por mili litro. 

FeOOH: Hidro óxido de ferro(III). 

EDS: Sigla em inglês para espectroscopia de energia dispersiva (Energy dispersive 

spectroscopy). 

ICDD: Sigla para International Centre for Diffraction Data. 

Fe(OH)3: Hidróxido de ferro(III). 

Co(OH)2: Hidróxido de cobalto(II). 

O2: Substância química oxigênio. 

H2O: Substância química água. 

Co
3+

: Íon de cobalto. 

Fe
2+

: Íon de ferro 

HREM: Sigla em inglês para microscopia eletrônica em alta resolução (High-Resolute 

Electron Microscopy). 

FFT: Sigla em inglês para transformada rápida de Fourier (fast Fourier transform). 

Δf: Desfocalização do microscópio eletrônico de transmissão. 

V100: Velocidade de crescimento do plano 100. 

V111: Velocidade de crescimento do plano 111. 

R=V100/V111: Razão entre as velocidades V100 e V111. 

mV: Unidade de tensão. Mili volts. 

mmol/min.m²: Unidade de taxa de reação. Mili mol por minuto e metro quadrado de 

superfície de catalisador. 

S (%): Sensibilidade do sensor. Unidade: Porcentagem. 

Mohm: Unidade de resistência elétrica. Mega ohm. 

eV: Unidade de energia. Elétron-volt. 

G0: Condutância. Unidade: mho. 

G1, G2: Constantes do modelo cinético de detecção. Unidade: mho. 

τ1,τ2: Constante de relaxação dos sítios 1 e 2, respectivamente, do modelo cinético de 

detecção. Unidade: minutos.
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1. Introdução 

 

Nas últimas décadas, a nanociência tem atraído o interesse de diversos setores da 

sociedade. Os campos de pesquisa envolvidos neste ramo da ciência vão desde a 

biologia até as ciências de materiais. A multidisciplinaridade é uma de suas importantes 

características. 

Nanomateriais, especificamente, atraem interesse por se comportarem de forma 

única. Suas propriedades físico-químicas não se assemelham àquelas encontradas a 

nível molecular ou bulk, e são dependentes do tamanho dos cristalitos e de suas outras 

características estruturais (Ying, 2006). 

Óxidos cerâmicos com tamanho de cristalito nanométrico têm recebido grande 

atenção em diversas áreas. Eles possuem propriedades elétricas, magnéticas, químicas e 

mecânicas importantes do ponto de vista industrial e tecnológico. 

Graças à evolução dos métodos utilizados para a produção de nanomateriais, é 

possível controlar as estruturas cristalinas, formas e o tamanho de cristalito de óxidos. 

Isto possui efeito sobre algumas de suas propriedades, e dita, portanto, a direção a 

seguir para o avanço de diversos campos de estudo. 

Na área da catálise, por exemplo, se tem tentado produzir catalisadores à base de 

óxidos de metais de transição e, portanto, de baixo custo, que sejam tão ativos e 

quimicamente estáveis quanto aqueles à base de metais preciosos. 

No desenvolvimento de novos detectores de gases, os esforços têm sido feitos no 

sentindo de aumentar a sensibilidade e seletividade, e diminuir os tempos de resposta e 

de recuperação de sistemas à base de óxidos de metais de transição. 

Em alguns casos, é necessário também modificar o arranjo dos cristalitos de 

forma a facilitar a permeação de gases até a superfície dos sólidos. Este procedimento é 

chamado de “hierarquização” e tem se mostrado um importante fator na melhoria de 

sistemas catalíticos e de detecção de gases (Lee et al., 2009). 

Alguns dos materiais já usados para esses fins são os óxidos simples de 

tungstênio(VI), cério(IV), zinco(II), ferro(III), cobre(II) e manganês, entre outros 

(Aygun & Cann, 2005; Ma et al., 2014; Khedr et al., 2006; Limin et al., 2008; Zhenga et 

al., 2014). Estes materiais têm apresentado tanto atividade catalítica quanto capacidade 
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de detectar gases. No entanto, suas eficiências são inferiores àquelas de metais 

preciosos. 

Pesquisadores mostraram que a utilização destes materiais como compósitos ou 

óxidos mistos é, em alguns casos, preferível ao uso do óxido simples. Os óxidos mistos, 

em especial, atraem maior atenção que os compósitos por possuírem melhor dispersão 

dos átomos. 

Óxidos mistos com estruturas de perovskitas, tungstatos, zeólitas e espinélios 

têm sido amplamente utilizados em diversos processos. Os espínelios, em especial as 

ferritas, possuem potencial para aplicações industriais como catalisadores e detectores 

de gases (Xiangfeng et al., 2006; Kamble & Mathe, 2008; Darshane et al., 2009; Silva 

et al., 2004; Darshane et al., 1997; Papa et al., 2009; Moreira et al., 2012). 

Entre as ferritas, a ferrita de cobalto – CoFe2O4 – atrai considerável atenção 

devido à sua boa estabilidade química, dureza mecânica, comportamento magnético e 

atividade catalítica (Mathew & Juang, 2007; Ajroudi et al., 2010; Bao et al., 2009). No 

entanto, apesar dos esforços realizados até o momento para a melhoria das propriedades 

deste material de baixo custo, os resultados existentes ainda são inferiores àqueles de 

metais preciosos. 

Uma das formas de compreender os fenômenos que regem as propriedades 

catalíticas e de detecção de um sólido é de analisar sua resposta em função de sua 

morfologia. Cristalitos de estruturas cristalinas cúbicas com formas que expõem apenas 

uma família particular de planos cristalográficos, como no caso dos octaedros e cubos, 

são particularmente interessantes para este tema. 

Em paralelo, tem-se mostrado também a importância do arranjo hierárquico de 

cristalitos em suas propriedades catalíticas e de detecção de gases. As características 

estruturais dos arranjos hierárquicos podem se sobrepor ao tamanho de cristalito em 

termos de influência nas propriedades catalíticas e de detecção de gases de um material. 

A estrutura hierárquica é capaz de fazer com que materiais como a ferrita de cobalto 

possuam tanta eficiência em processos catalíticos quanto materiais à base de metais 

preciosos (Dumitru et al., 2013). 

Para esta tese, objetivou-se, portanto, a produção de nanopartículas de ferrita de 

cobalto com morfologia bem definida, e o estudo de suas propriedades catalíticas e de 

detecção de gases em função de seus planos cristalográficos expostos. Vários 

experimentos foram realizados no sentindo de compreender os mecanismos envolvidos 

no crescimento dos cristalitos. Interpretação de dados adquiridos com imagens de 
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microscopia eletrônica à transmissão à baixa e alta resolução, associada a 

conhecimentos geométricos e cristalográficos, permitiu-nos determinar a forma das 

nanopartículas. Difração de raios-x e difração eletrônica em área selecionada, assim 

como espectroscopia de energia dispersiva, microscopia eletrônica à varredura e 

análises termogravimétricas também foram utilizados para caracterizar os pós. 

O material produzido foi testado quanto à sua atividade catalítica na reação de 

oxidação de monóxido de carbono, e quanto à sua capacidade de detectar este mesmo 

gás e dióxido de nitrogênio. Os resultados obtidos puderam ser comparados com 

aqueles de cristalitos de CoFe2O4 com morfologia diferente. 

Esta tese foi realizada no âmbito de uma cooperação internacional entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN, Brasil) e a Université de Toulon 

(UTLN, França). As atividades propostas para a mesma se enquadram no escopo de um 

projeto que trata da conversão de gás natural em gás de síntese (mistura de monóxido de 

carbono e hidrogênio) com o objetivo de se produzir hidrogênio puro para ser utilizado 

em células a combustível. O interesse do projeto em se realizar o estudo proposto para 

esta tese é de compreender como a ferrita de cobalto age na oxidação catalítica de 

monóxido de carbono, a qual é uma etapa fundamental na purificação do hidrogênio 

presente no gás de síntese; a ferrita de cobalto é esperada oxidar o monóxido de carbono 

em dióxido de carbono, o qual pode ser removido de uma mistura composta de CO2 e 

H2 através de métodos já existentes em âmbito industrial. O estudo sobre a sensibilidade 

de CoFe2O4 à presença de gases poluentes (NO2 e CO, principalmente) se enquadra no 

escopo do trabalho desenvolvido paralelamente na UTLN. 
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2. Aspectos teóricos 

2.1. Catálise: Mecanismos e cinética 

 

Catálise representa a modificação da taxa de reações químicas devido à 

participação de outras substâncias – catalisador. O catalisador atua modificando a 

energia de ativação da reação, mas não modifica sua variação de energia livre ou 

constante de equilíbrio. 

A atuação de catalisadores segue etapas que compõem o mecanismo da reação. 

Este não é, porém, idêntico ao seguido pela reação na ausência de catalisadores. Em 

reações onde o catalisador é um sólido e os reagentes são fluidos, os mecanismos de 

reação são baseados principalmente nos fenômenos de adsorção dos reagentes, na 

reação em si, e na dessorção dos produtos, porém muitas variações são possíveis 

(Levenspiel, 1999). 

Fogler (2006) cita que, uma vez que as etapas de adsorção de reagentes e 

dessorção de produtos na superfície do sólido representam resistências importantes ao 

processo reacional, as mesmas devem ser estudadas e otimizadas para que os resultados 

obtidos possam ser utilizados para efeito comparativo. De acordo com o autor, é 

importante neste momento considerar o transporte do gás presente na fase global até a 

superfície do sólido, e a eventual difusão do mesmo nos poros deste material. O 

“caminho” inverso é seguido pelos produtos. 

A existência de resistência externa ao transporte dos reagentes impõe que suas 

concentrações na superfície do sólido sejam inferiores à concentração na fase global. A 

resistência ao transporte interno à partícula acarreta em baixa adsorção dos reagentes na 

superfície do catalisador, gerando taxas de reação inferiores ao ideal. Ambas as 

resistências podem ser diminuídas com o aumento da vazão dos gases. 

 

 

2.2. Detecção de gases poluentes 

 

A detecção ou sensoriamento de gases poluentes pode ser realizada através de 

diversas técnicas. Análises tradicionais como cromatografia gasosa, espectroscopia de 

massa, e infravermelho com transformada de Fourier, entre tantas outras, são eficientes 
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e confiáveis, porém, possuem a desvantagem de necessitar de aparelhagem complexa e 

de elevados custos de operação e manutenção.  

O sensoriamento de gases baseado em variações de propriedades de fácil 

medição de materiais necessita de aparelhagem simples e de baixo custo de operação e 

manutenção. Sensores baseados em semicondutores permitem análises físico-químicas 

de alta precisão. 

O princípio de funcionamento de sensores baseados em semicondutores é a 

modificação das propriedades elétricas do mesmo em presença de moléculas de gases 

adsorvidas sobre sua superfície. A intensidade desta modificação depende da 

concentração dos gases. Os fenômenos envolvidos são semelhantes aos encontrados em 

reações químicas heterogêneas. O semicondutor pode atuar como adsorvente, 

catalisador, ou reagente (Wetchakun et al., 2011).  

O mecanismo de atuação de sensores a base de semicondutores é uma função 

das condições do meio. Os materiais a serem utilizados devem ser adequados à natureza 

do gás que se deseja analisar, à forma como a modificação em sua propriedade elétrica 

será medida e registrada, e às características do meio onde será realizada a análise. As 

condições de tratamento pré-utilização também exercem influência na escolha do 

semicondutor (Barsan et al., 2007). 

 A modificação das propriedades elétricas de semicondutores é explicada pela 

alteração na concentração de portadores de carga livre – notadamente, elétrons ou 

vacâncias – quando da ocorrência de adsorção química na superfície dos sólidos, ou na 

alteração da concentração de defeitos eletricamente ativos que são responsáveis por 

modificar a condutividade elétrica de semicondutores (Wang et al., 2010).  

A sensibilidade das propriedades elétricas de semicondutores às alterações 

citadas acima é o que faz dos mesmos excelentes candidatos para a produção de 

transdutores eletrônicos sensíveis a gases. Materiais metálicos, por exemplo, 

demonstram menor sensibilidade às mesmas modificações. 

Independente da composição do semicondutor, sendo ele do tipo n, onde o 

portador de carga livre são elétrons, ou do tipo p, onde o portador de carga livre são 

vacâncias, a resposta em presença de gases doadores ou receptores de elétrons segue a 

mesma tendência. Semicondutores do tipo n sofrem de uma diminuição em sua 

condutividade elétrica quando interagem com moléculas receptoras de elétrons. O 

inverso ocorre em semicondutores do tipo p. 
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O desenvolvimento de mecanismos que descrevam o comportamento de 

detecção de sensores à base de semicondutores pode ser realizado seja considerando os 

fenômenos físico-químicos relativos à interação entre os gases e as partículas sólidas, 

semelhante ao procedimento utilizado para o mesmo fim em sistemas catalíticos, seja 

considerando a teoria eletrônica da adsorção química. Esta última é mais complexa, e 

faz uso de noções importantes de mecânica quântica (Chwieroth et al., 2001; Barsan & 

Weimar, 2001). 

 

2.3. Ferritas de cobalto 

 

2.3.1. Características estruturais de ferritas de cobalto 

 

Ferritas de cobalto são materiais cerâmicos de estrutura cúbica do tipo espinélio. 

Nesta estrutura, os átomos de cobalto(II) podem ocupar sozinhos os sítios tetraédricos, 

onde a estrutura é tida como normal, ou podem ocupar os sítios octaédricos, dividindo-

os com átomos de ferro(III). Neste último caso, a estrutura é dita inversa. 

O arranjo estrutural de ferrita de cobalto mais comum é aquela em que os 

átomos de cobalto ocupam parcialmente os sítios tetraédricos e octaédricos, o que 

caracteriza uma estrutura do tipo mista. O grau de inversão, que assume valores entre 0 

e 1, é utilizado para quantificá-la quanto à distribuição dos átomos dos metais. Este 

parâmetro irá, portanto, determinar quais são os átomos presentes em cada família de 

planos cristalográficos. 

Em alguns casos, pode haver também a presença de átomos de cobalto(III) e de 

ferro(II), além de cobalto(II) e ferro(III). A distribuição dos quatro átomos pode seguir a 

regra citada acima. A existência e quantificação da presença dos átomos na estrutura 

espinélio de CoFe2O4 pode ser feita através de análise de difração de raios-x, XANES, 

espectroscopia Mossbauer, entre outras técnicas. O parâmetro de rede, a, e a posição 

atômica do átomo de oxigênio na malha cristalina são utilizados como referências neste 

sentido. A Tabela 01 lista os valores esperados dos parâmetros de rede de acordo com a 

distribuição dos cátions Co
2+

, Co
3+

, Fe
2+

 e Fe
3+

 nos sítios cristalográficos da estrtura de 

CoFe2O4.  
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Tabela 01 – Valores de parâmetro de rede associados à distribuição dos cátions 

nos sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura de CoFe2O4 

Distribuição de cátios na estrutura 

(Sítio tetraédrico)[Sítio octaédrico]O4 

Parâmetro de rede (nm) 

(Co
2+

)[Fe2
3+

]O4 0,84091 

(Fe
3+

)[Co
2+

Fe
3+

]O4 0,83702 

(Co
3+

)[Fe
2+

Fe
3+

]O4 0,83439 

(Fe
2+

)[Co
3+

Fe
3+

]O4 0,83004 

 

A repartição dos sítios tetraédricos e octaédricos nos principais planos da 

estrutura espinélio de CoFe2O4 é mostrada na Figura 2.1 (adaptação de Ballarini et al., 

2009). Em função do grau de inversão, é, portanto, possível determinar quais são os 

átomos presentes em cada uma das faces mostradas. 

 

 

Figura 2.1 - Figura adaptada de Ballarini et al. (2009) mostrando os átomos expostos de 

acordo com as faces de CoFe2O4: a) (111), b) (110), e c) (100). Em azul são 

representados os átomos que ocupam os sítios octaédricos, em laranja os que ocupam os 

sítios tetraédricos, e em vermelho os átomos de oxigênio 

 

2.3.2. Métodos de preparação e caracterização: controle da forma e 

pureza do produto 
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A modulação da nanoestrutura de um material produzido através da via 

hidrotérmica foi provada recentemente ser possível para o caso de um óxido puro, 

incluindo o óxido de ferro (Chen et al., 2009). 

Xianfeng et al. (2007) prepararam nano bastões e cubos de NiFe2O4 utilizando o 

método hidrotérmico sem a adição de tensoativos. Os autores mostraram que é possível 

modificar a morfologia dos cristalitos se controlando o pH do meio reacional e o tempo 

de reação.  

Gia et Gao (2007) e Huang et al. (2011), comprovaram através de seus 

experimentos que a adição de tensoativos catiônicos ao meio reacional ao se utilizar o 

método hidrotérmico para a síntese de nanomateriais, em quantidades adequadas, 

permite a produção de materiais com interior oco. Por definição, materiais possuindo 

interior oco são classificados como hierárquicos (Choi et al., 2009). Por outro lado, Ji et 

al. (2004) mostraram que tensoativos catiônicos podem, em alguns casos, ser 

responsáveis apenas por controlar a morfologia dos cristalitos, sem agregá-los de forma 

hierárquica, semelhante a ligantes dentadas, como o ácido etilenodiaminatetracetico 

(EDTA) (Zhang et al., 2006). Em todos estes casos foi reportada a permanente 

influência do pH do meio reacional na morfologia e no arranjo dos cristalitos. 

De acordo com Ajroudi et al. (2010) e Lian et al. (2004), métodos solvotérmicos, 

que são aqueles que se faz uso de outras substâncias ao invés de água como meio 

reacional, podem ser utilizados para também produzir nano materiais podendo possuir 

morfologia bem definida e hierarquizados. 

Lian et al. (2004) conseguiram obter nanopartículas em forma de nanofios de 

Fe3O4 através do método hidrotérmico livre de agentes sufactantes que, além de possuir 

um apelo ambiental mais acentuado, possui a vantagem de gerar um material livre de 

impurezas em suas superfícies. A remoção de impurezas produzidas durante o 

tratamento hidrotérmico gera, normalmente, uma elevada perda do material, e pode 

ainda interferir em suas propriedades físico-químicas. 

A vantagem dos métodos solvotérmicos, quando comparados aos métodos 

hidrotérmicos, é a inexistência de problemas associados à utilização da água, como a 

taxa elevada de hidrólise, o controle de pH extremamente sensível, a influência da taxa 

e do tipo de agitação no resultado final, e principalmente, sua sensibilidade quanto à 

natureza e concentração dos íons (Nierdeberger et al., 2005).  

Ajroudi et al. (2010) mostraram que é possível sintetizar ferritas de cobalto, com 

boa cristalinidade e tamanho de partícula reduzido através do método solvotérmico 
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fazendo-se uso dos metais nas formas de acetilacetonatos e em presença de álcool 

benzílico, que atua como solvente e ligante. Foi mostrado que a concentração dos 

reagentes interfere no tamanho de cristalito. 

Com relação a este mesmo método, enquanto Yanez-Vilar et al. (2009) 

mostraram que o tempo reacional do processo influencia o crescimento do cristalito, 

Pina et al. (2005) mostraram que o aumento na temperatura de reação está associado a 

um aumento no tamanho da partícula. Zhang et al. (2009) reportou a produção de 

óxidos hierárquicos contendo elementos terras raras utilizando também este método. 

Neste caso, precursores foram preparados após a reação de acetilacetonatos metálicos 

em álcool benzílico a 200ºC por 4 horas mantendo a concentração dos elementos em 

50mM. Após este período, os autores indicaram a necessidade de calcinar os 

precursores a 500ºC por 4 horas com uma taxa de aquecimento de 3ºC/min para 

finalizar a cristalização dos óxidos. Estes autores reportaram que a natureza dos 

elementos metálicos influencia na morfologia e hierarquização de seus óxidos. 

Ersen et al. (2008) mostraram ser capaz de produzir nanotubos de CoFe2O4 

utilizando nanotubos de carbono como template.  O procedimento consistiu na 

infiltração dos nanotubos por solução contendo íons de cobalto(II) e ferro(III) na 

proporção atômica de 1:2. A mistura nanotubos de carbono-cobalto(II)-ferro(III) foi 

seca e calcinada em condições que não eliminassem os nanotubos de carbono. 

Nanocristalitos de CoFe2O4 se formaram dentro dos tubos. Sua estruturas eram 

contínuas, porosas e livres de impurezas. O tamanho dos cristalitos de CoFe2O4 é uma 

função de suas posições dentro do nanotubo. O preenchimento dos tubos foi de 50 % 

dentro das condições testadas. 

 

2.3.3. Propriedades catalíticas e aplicações 

 

Darshane et al. (1997) observaram boa correlação entre parâmetros de rede, 

energia de ativação eletrônica, natureza e mobilidade de portadores de carga e a 

temperatura de Curie de várias ferritas com suas atividades catalíticas em reações de 

oxidação. 

Khedr et al. (2006) mostraram que a cinética de oxidação de monóxido de 

carbono em dióxido de carbono (CO2) é uma função da temperatura da reação sobre 

catalisadores a base de óxido de ferro. Quão mais alta for a temperatura, maior será o 

tempo necessário para que o sistema atinja o equilíbrio. A reação foi de primeira ordem 
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para CO, e de ordem zero para oxigênio (O2). Seu mecanismo envolve a adsorção de 

moléculas de CO e O2, dissociação da última, seguida pela reação de oxidação e 

dessorção de CO2. 

Ajroudi et al. (2009) sintetizaram ferritas de cobalto com diferentes proporções 

de cobalto (CoxFe3-xO4) através de método solvotérmico, e as testaram na reação de 

oxidação de metano. O pó de composição x=1,8 apresentou a melhor conversão em uma 

temperatura dada.  

Quando x=1 ou x=0,6, os resultados de conversão foram semelhantes. Estas duas 

amostras possuem praticamente a mesma forma (forma esférica), enquanto que a 

amostra onde x=1,8 possui faces mais alongadas que outras. De acordo com os autores, 

a diferença na conversão entre as amostras não pode ser explicada unicamente pela 

diferença em tamanho. Portanto, a influência da forma dos cristalitos na conversão da 

reação, entre outros parâmetros, é importante. 

Biabani-Ravandi & Rezaei (2012), mostraram que ferritas de cobalto podem ser 

catalisadores mais eficientes do que óxidos de ferro puro na reação de oxidação do 

monóxido de carbono. A presença dos átomos de cobalto gerou o aumento na conversão 

da reação.  

O efeito do tamanho dos cristalitos de CoFe2O4 também se mostrou importante 

em sua atividade catalítica. De acordo com Evans et al. (2008), dentro da escala 

nanométrica, quão menor forem os cristalitos de CoFe2O4, maior será sua atividade 

catalítica. Ao ajustar o tamanho do cristalito, a conversão da reação chegou a 100 % na 

temperatura de 180 ºC. Os catalisadores não foram tão eficientes quanto àqueles à base 

de metais preciosos, porém, devido à elevada estabilidade térmica e química das ferritas 

de cobalto, os mesmos se mostram promissores para a eliminação deste poluente 

gasoso. 

No trabalho publicado por Ballarini et al. (2009), que consiste na metilação de 

fenóis em fase gasosa e em presença de catalisadores, acreditou-se que os cristalitos 

produzidos com menor tamanho, expunham principalmente as faces (111) de CoFe2O4, 

as quais eram preferencialmente terminadas por átomos de ferro(III). A calcinação desta 

amostra gerou o aumento do tamanho de cristalito, e a consequente exposição das faces 

(110) e (100). A composição dessas fases se aproximava da composição global (relação 

atômica Co:Fe de 1:2). As faces (110) e (100), por serem mais ricas em átomos de 

cobalto(II), aparentaram ser mais ativas na decomposição de metanol, produzindo CO e 



Aspectos Teóricos  

André Luis Lopes Moriyama, Outubro/2014  13 
 

H2. Cristalitos com face (111) se mostraram mais seletivas na obtenção do produzido 

desejado. 

 

2.3.4. Propriedades de detecção e aplicações 

 

Bodade et al. (2012) mostrou que sensores a base de CoFe2O4 são capazes de 

detectar 1000 ppm de H2S. A resposta máxima foi obtida na temperatura de 250 ºC. A 

dopagem com 10 % em peso de níquel gerou aumento importante na sensibilidade do 

sensor. Dopado com 0,2 % em peso de samário, o sensor se mostrou seletivo a H2S 

frente aos gases CO, LPG, NH3. A 200 ºC, o sensor se satura na concentração de 500 

ppm de H2S, mas se mostra capaz de detectar 100 ppm do mesmo gás. A resposta e 

recuperação do sensor são rápidas, sendo esta última mais lenta. 

A resposta elétrica de ferritas de cobalto possuindo diferentes teores de cobalto 

foi testada com NH3. Leroux et al. (2010) mostraram que amostras com alto teor de 

cobalto se comportam como semicondutor do tipo p, enquanto que CoFe2O4 se 

comportou como do tipo n. A resposta máximo foi obtida na temperatura de 230 ºC. 

CoFe2O4 também se mostrou ativo na detecção de acetona e etanol (Khandekar 

et al., 2014), possuindo seletividade para detectar o primeiro mesmo em presença de 

etanol, NH3 e GLP. A cristalinidade demonstrou ser um parâmetro de grande 

importância na eficiência do material. Sua dopagem com cério leva à diminuição da 

temperatura de máxima sensibilidade. 

A influência das condições de síntese hidrotérmica de nanopartículas de 

CoFe2O4 em suas propriedades de detecção de etanol foram estudadas por Xiangfeng et 

al. (2006). Os autores mostraram que em função do pH do meio reacional, a ferrita de 

cobalto pode se comportar como um semicondutor do tipo n ou p. A temperatura do 

processo de detecção pode, também, gerar a transição do tipo de condutividade. O 

sensor se mostrou bom candidato à detecção de etanol ou trietilamina. 

 

2.4. Hierarquização de cristalitos 

 

A hierarquização de cristalitos de óxidos pode ser realizada através de diferentes 

metodologias. Cao et al. (2005) mostrou que é possível controlar a síntese de estruturas 

hierárquicas de α-Fe2O3 possuindo duas e três dimensões através de rota hidrotérmica. 
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Através do controle do pH de solução contendo íons de K3[Fe(CN)6] e ácido acético se 

realizou o processo de agrupamento orientado. Em pH ≤ 6, os cristalitos se agruparam 

seguindo a direção {1100} e formaram estruturas com forma de dendritos. Com pH ≤ 5, 

os cristalitos se agruparam ao longo de suas faces {0001}, o que gerou estruturas com a 

forma de saião. O tempo de reação se mostrou importante no que concerne à formação e 

homogeneidade das estruturas. 

Lee et al. (2009) mostrou ser possível produzir precursores com estrutura 

simples ou hierárquica, e os utilizar para a produção de óxidos com estrutura controlada. 

Os autores produziram precursores através do tratamento hidrotérmico de nitrato de 

indio, dodecil sulfato de sódio, e L(+)-lisina monohidratada em etanol. Os precursores 

foram calcinados a 600 ºC por duas horas. Os óxidos produzidos mantiveram a forma 

esperada. L(+)-lisina monohidratada se mostrou ser o responsável pela formação de 

estruturas hierárquicas. Em sua presença, os cristalitos se organizaram sob a forma de 

bastões que se uniram para formar ouriços (reação realizada em ausência de dodecil 

sulfato de sódio) ou sob a forma de esferas ocas (reação realizada em presença de 

dodecil sulfato de sódio).  

É possível, de acordo com Ge et al. (2011), produzir estruturas hierárquicas de 

Fe3O4 por rota hidrotérmica, e as converter em γ-Fe2O3 ou α-Fe2O3 por simples 

calcinação em ar. A calcinação não altera a estrutura do pó. Os autores utilizaram os 

reagentes sulfato de ferro(II), n-nonil álcool, poli vinil pirrolidona (massa molécular = 

3000 g/mol), e boroidreto de sódio diluídos em água. A estrutura hierárquica produzida 

era formada por bastões agrupados lado-a-lado. Polivinil pirrolidona foi responsável por 

acelerar a formação de cristais em forma de bastões, enquanto n-nonil álcool gerou a 

criação da estrutura hierárquica. O tempo de reação possuiu a mesma influência já 

citada. 

Estruturas hierárquicas podem também ser produzidas utilizando templates. Sun 

et al. (2006) produziram, via reações hidrotérmicas de polissacarídeos, grãos esféricos 

de carbono hidrofílicos que possuem grupos funcionais do tipo OH e C=O em suas 

superfícies. Ao dispersar cátions metálicos em solução contendo estes grãos, os cátions 

foram adsorvidos em suas superfícies através de coordenação ou atração eletrostática, e, 

após calcinação, formaram óxidos com estrutura esférica oca de tamanho 40 % inferior 

ao das esferas originais. A forma da matéria-prima (sais e alkóxidos), assim como a 

natureza dos cátions metálicos influenciou na organização da estrutura hierárquica.  
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Em adaptação à metodologia utilizada por Sun et al. (2005), Sun et al. (2013) 

mostrou ser possível adsorver cristalitos já preparados de Fe3O4 e Pd sobre a superfície 

de esferas de carbono. Ao envolver estes compósitos com SiO2 mesoporoso e, então, 

calciná-los, obtém-se cristalitos esféricos mesoporosos de Pd-Fe3O4-SiO2. As estruturas 

obtidas são, portanto, hierárquicas. Os autores justificaram a aderência de Fe3O4 e Pd na 

superfície das esferas de carbono se utilizando das atrações eletrostáticas entre eles na 

faixa de pH ácida (2,3 para o caso estudado). Não houveram testes que verifiquem se os 

cristalitos de Fe3O4 e Pd manteriam o arranjo esférico em ausência de SiO2. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Preparo dos pós 

 

3.1.1. Metodologia Hidrotérmica 

 

Para o preparo dos pós de CoFe2O4 por via hidrotérmica, nitrato de ferro(III) 

nonahidratado e nitrato de cobalto(II) hexahidratado (Fe(NO3)3.9H2O, 98+%, and 

Co(NO3)2.6H2O, 98+%, respectivamente) foram usados como fontes dos íons metálicos.  

Os reagentes hidróxido de sódio (NaOH, 98%) e trietilamina (TEA, 99%) foram 

utilizados como reguladores de pH. O efeito do surfactante cetiltrimetilamônio brometo 

(CTAB, 98+%) no crescimento dos cristalitos foi estudado. Todos os reagentes foram 

comprados na Sigma-Aldrich ou na Alfa Aesar. Água deionizada serviu como meio de 

reação. 

O fluxograma do processo de síntese é mostrado na Figura 3.1. Em um 

procedimento típico, 2 mmol de Co(NO3)2.6H2O) e 4 mmol de Fe(NO3)3.9H2O foram 

individualmente dissolvidos em 15 ml de água deionizada. Estas quantidades são 

calculadas de forma a atingir a relação atômica Co:Fe presente no CoFe2O4.  
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Figura 3.1 - Fluxograma do processo de síntese hidrotérmica padrão de CoFe2O4 

 

As soluções são então misturadas e agitadas por 15 minutos em temperatura 

ambiente. O pH da solução resultante é controlado através do gotejamento de solução de 

NaOH ou de triethilamina. A concentração final dos nitratos na solução foi fixada em 

função da quantidade de solução de NaOH ou TEA necessária para atingir o pH 

desejado. A faixa de pH estudada foi de 10 a 12. Valores de pH inferiores a 10 

favorecem a formação de outras fases além de CoFe2O4. 

 Durante o controle do pH, foi notada a presença de precipitados nos pHs 3 e 5. 

A coloração da solução é de marrom claro em pHs ácidos, e marrom escuro em pHs 

básicos. 

Uma vez o pH tenha atingido o valor desejado, a solução é agitada por 30 

minutos, transferida para um reator em teflon e colocada dentro de um sistema de 

autoclave, o qual é inserido em um forno para tratamento térmico na temperatura da 

reação.   

Quando o tratamento térmico termina, o reator é deixado para resfriar a 

temperatura ambiente dentro do forno. O pó de CoFe2O4 resultante da reação dos 

nitratos é, então, separado da solução por centrifugação ou com a ajuda de um imã, 

lavado várias vezes com água deionizada até que não haja modificações no pH, e secado 

por 10 horas a 70ºC. Em algumas das sínteses realizadas, CTAB é dissolvido em 30mls 
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de água deionizada, e as quantidades de nitratos de cobalto e ferro são adicionadas nesta 

solução. As outras condições experimentais são mantidas idênticas. 

A fim de avaliar o efeito das condições de síntese na morfologia dos cristalitos 

de CoFe2O4, ao longo desta tese foram realizadas sínteses com diferentes quantidades 

de CTAB, tempos e temperaturas de reação, pHs do meio reacional e concentração dos 

reagentes. 

 

3.1.2. Metodologia solvotérmica 

 

Para a síntese de pós de CoFe2O4 através de via solvotérmica, foram utilizados 

acetilacetonato de cobalto (Coacec), acetilacetonato de ferro(III, Feacec), e álcool 

benzílico. 

 A metodologia foi desenvolvida em Ajroudi et al. (2010). Ela consiste no 

tratamento autotérmico de uma mistura de álcool benzílico, Coacec e Feacec. 

Inicialmente, quantidades conhecidas de acetilacetonato de ferro(III) e de 

acetilacetonato de cobalto são adicionadas a 30 ml de álcool benzílico. A mistura é 

agitada a temperatura ambiente durante 4 horas. 

 Passado o período de agitação, a solução é colocada em um reator autotérmico 

com recipiente em teflon, e inserida em estufa com controle de temperatura para a 

realização do tratamento térmico na temperatura da reação. As condições do tratamento 

térmico para a síntese de CoFe2O4 por esta metodologia são: 175 ºC com duração de 48 

horas. 

 Ao término do tratamento térmico, o reator é mantido na estufa até esfriar à 

temperatura ambiente. O pó é recolhido com ajuda de uma centrífuga, lavado várias 

vezes com etanol e diclorometano para a eliminação de contaminantes orgânicos, e seco 

a 70ºC durante 10 horas. Após a secagem, o pó é calcinado a 350ºC para eliminar 

resíduos da lavagem. 

 

3.1.3. Preparo de grãos esféricos de carbono e hierarquização de pós 

de CoFe2O4 
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Grãos esféricos de carbono que possuem grupos funcionais do tipo OH
-
 e 

COOH
-
 nas suas superfícies foram produzidos de acordo com metodologia descrita em 

(Li et al., 2011). 

Em um procedimento típico, dissolveu-se certa quantia de glicose em água 

deionizada de forma a obter solução com concentração de 1,5 M. Esta solução foi 

colocada em reator autotérmico de aço inoxidável revestido com teflon, e foi submetida 

a tratamento térmico em estufa a 160 ºC por oito horas. Ao fim do período escolhido, 

deixou-se o reator esfriar dentro da própria estufa. 

O tratamento hidrotérmico de glucose nas condições citadas inicia reações de 

desidratação e polimerização. O produto das reações é composto de partículas sólidas de 

cor marrom, e de substâncias orgânicas diluídas no meio e em suspensão. As partículas 

sólidas foram recolhidas com o auxílio de uma centrífuga (6000 rotações por minuto 

durante uma hora), e lavadas várias vezes com água deionizada e etanol até que a 

solução de lavagem não possuísse cor. As partículas sólidas foram então secas a 80 ºC 

por 10 horas e armazenadas. 

A metodologia proposta para a hierarquização de pós de CoFe2O4 consiste na 

adsorção dos mesmos sobre a superfície das esferas de carbono, e posterior eliminação 

da esferas via calcinação. As esferas de carbono atuam, portanto, como template. 

O processo de adsorção, para a metodologia proposta, se baseia na diferença das 

cargas elétricas presentes na superfície dos sólidos em solução. De acordo com estudos 

de potencial zeta (Barale et al., 2008), a carga dominante na superfície de nanocristalitos 

de CoFe2O4 é positiva em pH ácidos. As presentes em esferas de carbono são negativas 

na faixa de pH de 1 a 14, o que é devido à presença dos grupos funcionais em sua 

superfície. 

Teoricamente, quão maior for a diferença entre as cargas superficiais dos grãos, 

maior será a atração entre os mesmos. Portanto, para os testes de adsorção trabalhar-se-á 

em faixas ácidas. 

Os pós de grãos esféricos de carbono e de CoFe2O4 foram dispersados em 

solução ácida com o auxílio de banho ultrassom. O pH das soluções foi controlado com 

solução de HCl 0,1 M. Cloreto de potássio foi adicionado às soluções de dispersão de 

forma a obter a concentração 0,01 M. Sua função é estabilizar a força iônica das 

soluções durante o processo de adsorção. 
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A solução contendo as esferas de carbono foi adicionada gota-a-gota na solução 

que contém os cristalitos de CoFe2O4. A resultante foi deixada em repouso durante 10 

horas, tempo que se considera suficiente para a estabilização do processo. 

Passado o período de adsorção, a solução foi secada, e o pó resultante da 

secagem calcinado a 350 ºC durante 24 horas. A temperatura escolhida está no limite de 

estabilidade dos cristalitos de CoFe2O4. O pó resultante deste procedimento foi 

armazenado para análise. 

 

3.2. Caracterização dos pós 

 

3.2.1. Difração de raios-x e refinamento da estrutura cristalina 

 

Diagramas de difração de raios-x dos pós produzidos foram obtidos em um 

Difratômetro Shimadzu XRD-6000 equipado com um monocromador e usando radiação 

de cobre (CuKα=1,5406Ǻ). As medidas foram feitas com um passo de 0,02 º à uma 

velocidade de leitura de 1 º/min. A faixa de 2θ analisada foi de 15 a 70 º. O uso desta 

técnica permitiu a identificação da estrutura cristalina do produto das sínteses, e a 

medição de seu tamanho médio de cristalito. 

A contribuição experimental do equipamento à largura dos picos de difração foi 

considerada como sendo aquela de uma amostra de CoFe2O4 bem cristalizada e que 

possui tamanho médio de cristalito na faixa dos micrometros. 

A identificação das fases cristalinas presentes no pó foi feita através de 

comparação entre o difratograma obtido e os presentes no banco de dados do Joint 

Committee For Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

Após a identificação dos difratogramas, o refinamento da estrutura cristalina dos 

pós foi realizado através do método de Rietveld. Tal método consiste na determinação 

de valores para os parâmetros microestruturais que produzam a menor diferença 

residual possível entre dados reais e modelados.  

A medida do grau de ajuste do modelo é dada pelos parâmetros Rwp e S, que 

correspondem ao índice de discordância e à razão entre este e o erro esperado, 

respectivamente. Valores abaixo de 15% e próximos de 1 para Rwp e S, respectivamente, 

caracterizam um refinamento adequado. O programa DBWS Tools 2.16 foi utilizado 

para a realização dos cálculos necessários para este fim. 
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 Para o cálculo do tamanho médio de cristalito, foram aplicados os modelos de 

Scherrer, Williamson-Hall e Halder-Wagner-Langford (Equações A, B e C, 

respectivamente) à largura integral dos picos do difratograma que apresentam 

intensidade relativa igual ou superior a 10%. Cada um destes modelos considera a 

existência de diferentes características microestruturais no pó. Portanto, sua adequação 

aos dados experimentais permite, ainda, a análise de outras características 

microestruturais além das já citadas. 
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Equação C 

  

Nas equações A, B e C, β representa a largura integral do pico, θ o ângulo de 

Bragg, λ o comprimento de onda do raio-x, D o tamanho médio de cristalito, e ε a 

microdeformação da estrutura cristalina. 𝛽∗ é dada pela razão 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 𝜆⁄ , e 𝑑∗ pela razão 

2𝑠𝑒𝑛𝜃 2⁄ . 

A Equação A pode ser utilizada diretamente para a medição do tamanho médio 

de cristalito. As equações B e C requerem que uma curva seja traçada para que os 

valores de D e ε sejam recuperados a partir de seu coeficiente linear e angular. 

 

3.2.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite alcançar resoluções 

superiores a um microscópio óptico por utilizar um feixe de elétrons ao invés de um 

feixe de fótons. Enquanto microscópios ópticos são limitados, em termos de resolução, 

a um aumento de 2000 vezes, microscópios eletrônicos de varredura podem atingir até 

mais do que 300.000 vezes. 

 No estudo de materiais cerâmicos, o MEV é útil por possibilitar a visualização 

de imagens em três dimensões das amostras, fornecer informações sobre a composição 

das mesmas, e também por permitir um controle fino do aumento da imagem. 
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As imagens geradas pelo MEV são consequência da interação entre um feixe de 

elétrons de alta energia e o material da amostra. Sinais são emitidos em função desta 

interação. Os sinais originários dos elétrons secundários e dos elétrons retroespalhados 

são os mais usados para a geração da imagem. 

O MEV pode operar com detectores para cada tipo de sinal. A imagem gerada 

pelo detector de elétrons secundários apresenta contraste principalmente devido ao 

relevo da amostra. O contraste presente na imagem gerada pelo detector de elétrons 

retroespalhados é devido ao relevo da amostra e ao número atômico dos elementos que 

a compõem. 

O aspecto tridimensional e a composição dos pós resultantes das sínteses foram 

analisados em microscópio eletrônico de varredura Philips XL 30 ESEM. 

 

3.2.3. Microscopia eletrônica a transmissão e área superficial 

específica 

 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) permite a visualização de 

projeções de amostras com ampliações de até 1.000.000 de vezes. A técnica pode 

também ser utilizada para a produção de padrões de difração eletrônica de amostras 

mono e policristalinas. 

O princípio de funcionamento do MET é baseado no bombardeamento da 

amostra por um feixe de elétrons de alta energia, e na projeção em uma tela fluorescente 

dos elétrons transmitidos através da amostra. Para o ajuste da imagem, um conjunto de 

lentes magnéticas é utilizado. 

Um microscópio eletrônico de transmissão é dividido em três seções: sistema de 

iluminação, estágio da amostra, e sistema de imagem. O sistema de iluminação consiste 

no canhão de elétrons além de duas ou mais lentes condensadoras que focalização os 

elétrons na amostra. O estágio da amostra permite que amostras sejam inseridas e 

removidas do microscópio, e também que sejam mantidas fixas ou intencionalmente 

movimentadas. O sistema de imagem é composto de ao menos três lentes que, juntas, 

produzem uma imagem aumentada de um setor da amostra sobre uma tela fluorescente. 

O controle desta seção permite a modificação do aumento da imagem, assim como de 

sua resolução. A imagem projetada na tela fluorescente pode ser transmitida para a tela 

de um computador através de detector CCD, comumente chamado de “câmera”. 
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Para a aquisição de imagens a baixa e alta resolução dos pós de CoFe2O4 

produzidos, e para microanálise química dos mesmos, foi utilizado um microscópio 

eletrônico de transmissão FEI Tecnai G2 operando a 200kv acoplado a um 

espectrômetro de energia dispersiva. 

Para a simulação de imagens de alta resolução e da forma dos cristalitos, foram 

utilizados os softwares JEMS v3.4711U, 2009, e Face v4.3, 2003, respectivamente. 

A área superficial específica e o tamanho de poros dos cristalitos foi calculada 

com base nas informações obtidas através de análise de MET. Calculou-se a área 

superficial levando em conta o tamanho médio dos cristalitos, suas formas, e suas 

densidades. Estas últimas foram retiradas do JCPDS. 

Análise dimensional destas características dos cristalitos sugere que a área 

específica, S, dada em metros quadrados disponíveis por grama de pó, é inversamente 

proporcional ao volume e densidade dos cristalitos, e diretamente proporcional à sua 

área. Esta relação é expressa pela equação 𝑆 = 𝐴 (𝜌 × 𝑉)⁄ . A área dos poros, quando 

presente, foi somada à área do mesmo cristalito quando este é considerado 

completamente denso. 

 

3.2.4. Análise termogravimétria e análise térmica diferencial 

 

Análises termogravimétricas (ATG) e térmicas diferenciais (ATD) permitem 

determinar a variação da massa e da energia de uma amostra em função da temperatura, 

respectivamente. 

Análises ATG e ATD foram realizadas sobre os pós produzidos de CoFe2O4 em 

um Shimadzu TGA-50, e SETARAM TG-DTA 92, ambos sob fluxo de 50 ml/min de ar 

sintético e na gama de temperatura de 25 a 500ºC com uma taxa de aquecimento de 10 

ºC/min. 

 

3.3. Determinação de propriedades catalíticas 

 

Para a determinação das propriedades catalíticas dos materiais produzidos, o 

sistema de medição de permeação de gases existente no Laboratório de Materiais 

Nanoestruturados e Reatores Catalíticos (LAMNRC) foi adaptado para trabalhar com 

leito fixo. A altura do reator é de 80 cm, e seu diâmetro interno de 1 cm. 
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O leito catalítico foi formado por 60mg de amostra. O tamanho médio de 

aglomerado da amostra é menor que 60 mesh e maior que 100 mesh. O pó foi 

posicionado entre duas peneiras de 100 mesh. O diâmetro do leito é de 8 mm, e sua 

altura de 2 mm. Esquema do reator montado e utilizado é mostrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Esquema de reator montado e utilizado para a medição de propriedades 

catalíticas dos pós 

 

A análise da composição do fluxo que deixa o reator é feita através de 

cromatografia gasosa. O equipamento utiliza é o Varian CG-3800 equipado com 

interface de comunicação 800 que permite a leitura e gravação do sinal em computador. 

O detector utilizado é baseado na condutividade térmica dos gases (TCD). A 

coluna é empacotada com peneiras moleculares de 5Ǻ e possui 3,2 metros de 

comprimento. 

A temperatura da coluna, do detector e do filamento são 90 ºC, 200 ºC, e 250 ºC, 

respectivamente. O gás de arraste é argônio, o mesmo utilizado como referência para o 

detector. 

Os gases utilizados nas reações são oxigênio (O2) e monóxido de carbono (CO). 

Nitrogênio (N2) foi utilizado para diluir a mistura até a concentração de trabalho. 

Monóxido de carbono foi fornecido em cilindro em concentração volumétrica de 15% 

em hélio (He). O cromatógrafo foi calibrado para os quatro gases. 

Antes da primeira medida, as amostras são desgaseificadas a 350 ºC durante, no 

mínimo, 12 horas sob fluxo de 5 ml/min de N2. Entre cada medida, elas são deixadas na 

temperatura da análise sob o fluxo de trabalho de N2 durante 1 hora. Análise por 

cromatografia gasosa mostrou que este procedimento é suficiente para eliminar traços 
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de gases existentes no sistema após cada análise. O estudo das reações é realizado de 

forma isotérmica, ou seja, as análises são conduzidas a temperatura constante. 

 

3.4. Determinação de propriedades de detecção 

 

A determinação das propriedades de detecção dos pós produzidos foi realizada 

em aparato caseiro disponível no Institut Matériaux Microélectronique et Nanoscience 

de Provence (IM2NP). 

O sistema de medição consiste de uma célula fechada equipada com sistema de 

aquecimento, entrada e saída de gás, e eletrodos. A célula de medidas possui volume 

aproximado de um litro. A leitura da resistência da amostra é feita através de multímetro 

digital de bancada Keithley. Uma interface computadorizada permite a gravação do 

sinal em computador. Esquema do sistema utilizado para medir a capacidade de 

detecção dos materiais é mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Esquema do sistema utilizado para medir as propriedades de detecção dos 

materiais 

 

Em um procedimento típico para a determinação das propriedades de detecção 

do pó, 0,1g de amostra é dispersa em 2 ml de terpineol com ajuda de ultrassom. A 

solução resultante é depositada sobre substrato de silício que possui eletrodos de platina 

interdigitados (ver Figura 3.4). O substrato com a deposição é então secado a 245ºC por 

trinta minutos, aquecido a 350ºC por 2 horas para eliminar traços de terpineol, e 

posicionado dentro da célula de medição para a realização da medição. 
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Figura 3.4 - Exemplo de a) substrato com eletrodos interdigitados e b), c) e d) diferentes 

imagens de sensor com material deposto 

 

Antes da primeira utilização das amostras, o sistema é aquecido a 350 ºC por, no 

mínimo, 12 horas sob fluxo de 5 ml/min de ar sintético seco para eliminar traços de 

gases adsorvidos sobre a amostra. Entre cada medição, o sistema é mantido na 

temperatura de trabalho sob fluxo de 5 ml/min de ar sintético por, no mínimo, 12 horas. 

As amostras foram testadas quanto às suas capacidades de detectar os gases 

dióxido de nitrogênio (NO2) e monóxido de carbono (CO). A resistência elétrica das 

amostras foi medida em corrente contínua sob fluxo de 200 ml/min de ar sintético seco, 

e em presença de 10 ppm de NO2. A medição foi realizada na faixa de temperatura de 

150 a 300 ºC. Para determinar as propriedades de detecção do material, será medida a 

resistência da amostra, e em alguns casos será considerada a variação percentual da 

resistência, S (%), dada por 𝑆 = (
𝑅𝑔−𝑅𝑎

𝑅𝑎
) ∗ 100 , onde Rg corresponde à resistência da 

amostrada em presença da mistura que consiste do gás-alvo diluído em ar sintético puro 

e seco, e Ra a resistência da amostra em presença apenas de ar sintético puro e seco. O 

tempo de resposta corresponde ao tempo que o sensor leva para atingir 90% de sua 

resposta máxima. O tempo de retorno, corresponde ao tempo que o sensor levar para 

atingir 10% de sua sensibilidade inicial. 

Os dados da cinética de resposta e recuperação dos sensores foram modelados de 

acordo com o modelo utilizado por Mukherjee & Majumder (2010), desenvolvido com 

base na teoria de adsorção de Langmuir considerando que a mudança das propriedades 

elétricas do sensor é proporcional à quantidade de moléculas adsorvidas em sua 
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superfície. O modelo é explicitado abaixo. A equação 1 é utilizada para descrever a 

resposta do sensor, enquanto a equação 2 para a recuperação do sensor. 
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Equação 2 

 

Neste modelo, G0 corresponde à condutância do sensor (inverso da resistência 

do sensor) antes da e injeção do gás, ou seja, no tempo t=0. τ1 e τ2 representam, 

respectivamente, o tempo de relaxação dos sítios de adsorção 1 e 2, os quais possuem 

natureza diferente, e G1 e G2 são constantes que caracterizam estes sítios. Os sinais de ± 

simbolizam que deve ser feita uma escolha entre + ou -. Esta escolha é guiada pelo tipo 

de condução majoritária no sensor. Para um sensor do tipo n atuando em presença de 

gás oxidante, deve-se usar o sinal de subtração. Para um sensor do tipo p atuando em 

presença de gás oxidante, deve-se usar o sinal de adição. 

O modelo mostrado é utilizado para descrever processos de detecção em que 

haja a atuação de duas naturezas de sítios de adsorção. No caso de apenas uma estar 

presente, pode-se suprimir os termos associados à constante G2. O ajuste dos modelos 

foi feito com base no algoritmo dos mínimos quadrados, e sua adequação foi analisada 

tendo como base a regra do coeficiente de determinação, R². Foram utilizados modelos 

que consideram a existência de um ou dois sítios de adsorção de natureza diferentes. 
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4. Resultados 

 

4.1. Preparo dos pós por via hidrotérmica sem CTAB, e 

caracterização 

 

Para o preparo dos pós de CoFe2O4 por via hidrotérmica foram testadas  

inicialmente as condições mostradas na Tabela 4.1. Analisou-se a influência da 

concentração de reagentes, temperatura, pH e tempo de reação na morfologia e pureza 

dos cristalitos. A concentração de reagentes corresponde à soma das massas de nitrato 

de ferro e nitrato de cobalto utilizadas, racionalizada pela quantidade total de solução 

após a correção do pH. 

 

Tabela 4.1 - Lista de algumas das amostras preparadas com suas respectivas condições 

Amostra 
Temperatura de 

reação (ºC) 

Tempo de 

reação (horas) 

Concentração dos 

reagentes (g/ml) 

pH 

(-) 

1 120 6 0,047 12 

2 120 12 0,047 12 

3 120 24 0,047 12 

4 140 24 0,047 12 

5 160 24 0,047 12 

6 160 24 0,047 13 

7 160 24 0,047 10 

8 160 24 0,014 12 

9 160 24 0,007 12 

10 160 24 0,010 12 

11 260 24 0,071 12 

 

Os pós foram inicialmente analisados por microscopia eletrônica de varredura. 

Algumas das imagens obtidas são mostradas na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura para as amostras: a) 8, b) 3, 

c) 1, d) 6, e) 6 gerada por elétrons retroespalhados, e f) 4 

 

Verifica-se a partir da Figura 4.1 a existência de grupos de cristalitos com 

diferentes tamanhos e formas nas amostras. A forma dos cristalitos de maior tamanho 

varia de acordo com as condições de síntese. Os cristalitos de menor tamanho não 

puderam ter suas formas observadas por MEV devido à interferência de suas 

propriedades magnéticas na resolução das imagens. É possível observar, porém, que 

eles estão aglomerados, e estes aglomerados não possuem forma definida. 

Os cristalitos de maior tamanho assumem a forma de bastões a temperatura de 

reação de 120 ºC, passam a poliedros a 140ºC, e finalmente se formam sob a forma de 

cubos e poliedros a 160 ºC. O tempo e pH de reação, e a concentração dos reagentes não 

afetaram a forma destes cristalitos. Porém, o aumento da concentração dos reagentes 

gera uma diminuição proporcional do tamanho médio de cristalito. O tempo de reação 

apresenta um efeito inverso. 

Constatou-se por imagem gerada por elétrons retroespalhados (ver Figura 4.1d) 

que os cristalitos maiores possuem contraste diferente dos cristalitos menores. Em 
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imagens formadas por elétrons retroespalhados, elementos de menor número atômico 

aparecem mais claros que elementos que possuem maior número atômico. Sendo assim, 

há uma diferença de composição entre estes cristalitos. 

Exemplares de cada família de cristalito presentes na Figura 4.1 foram 

analisados quanto a suas microestruturas e composição por difração de elétrons e 

espectroscopia de energia dispersiva, respectivamente. A análise realizada sobre a 

amostra 3 é mostrada na Figura 4.2.  

Na Figura 4.2 é possível ver que na imagem obtida por microscopia eletrônica 

de transmissão coexistem cristalitos pequenos e cristalitos maiores, estes últimos sob a 

forma de bastões cruzados.  A inserção nesta imagem corresponde à difração de elétrons 

realizada sobre os bastões cruzados. Análise EDS realizada sobre o mesmo cristalito 

indica a presença de teor de ferro maior do que o esperado para a composição CoFe2O4. 

O cálculo das distâncias interplanares a partir da difração de elétrons aponta que 

os cristalitos cruzados possuem uma estrutura cristalina ortorrômbica. Esta estrutura é 

característica da goethita, FeO(OH), uma fase indesejável comumente formada na 

produção de CoFe2O4. Percebeu-se ainda, como mostrado na Figura 4.2, que os 

cristalitos ricos em ferro apresentam contraste diferente dos cristalitos pequenos. 

 

 

Figura 4.2 - Imagem de microscopia eletrônica de transmissão com inserção de difração 

de elétrons realizada sobre cristalitos em forma de bastão 
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Análise de difração de elétrons e espectroscopia de energia dispersiva foi 

realizada também sobre os cristalitos de menor tamanho. Um exemplo dos resultados 

obtidos para a amostra 11 encontra-se na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - a) Imagem de microscopia eletrônica de transmissão sobre aglomerado de 

pequenos cristalitos, e b) imagem de difração de elétrons sobre os mesmos cristalitos 

 

A análise de EDS foi realizada sobre 10 regiões diferentes e indica uma 

composição média de 67% de ferro, e 33% de cobalto. Este resultado está de acordo 

com a proporção atômica de um átomo de ferro para dois átomos de cobalto esperada 

para CoFe2O4. 

Uma vez que estes cristalitos possuem tamanho nanométrico e estão 

aglomerados, a análise de difração foi realizada sobre um conjunto de cristalitos. As 

distâncias interplanares foram calculadas de acordo com o raio dos anéis existentes na 

Figura 4.3b. 

As distâncias interplanares encontradas são típicas dos planos cristalográficos 

presentes em estrutura cúbica do tipo espinélio. Este resultado, atrelado ao resultado de 

EDS, indica que os cristalitos de menor tamanho presentes nas amostras correspondem 

à fase CoFe2O4. 

A quantificação da proporção entre as fases presentes em cada amostra não é 

viável através de microscopia. Para fins qualitativos, análise de difração de raios-x foi 

utilizada. Os resultados foram confirmados por microscopia eletrônica a transmissão já 

que o limite de detecção do difratômetro de raios-x nas condições utilizadas é de 5%.  

Foi analisada a amostra 9. O resultado é apresentado na Figura 4.4. A fase 

CoFe2O4 correspondente ao padrão ICDD 22-1086 está presente na amostra. Foi 

identificada a presença da impureza previamente identificado 
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. 

 

Figura 4.4 - Difratograma de raios-x da amostra 9 

 

A amostra 5 foi analisada por DRX e não se constatou a presença de 

contaminante. A amostra foi também analisada por microscopia eletrônica de 

transmissão. Algumas das imagens obtidas são mostradas na Figura 4.5. Constata-se a 

presença de cristalitos de FeOOH sob a forma de poliedros ou cubos de tamanho 

superior aos cristalitos de CoFe2O4. A impureza não foi detectada por DRX, de onde se 

assume que sua concentração no meio é inferior a 5%. 

 

Figura 4.5 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão da amostra 5 contendo 

aglomerados de cristalitos de CoFe2O4 sobrepostos com cristalitos de FeOOH sob a 

forma de a) cubo e b) poliedros 
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Foram adquiridas também imagens de cristalitos de CoFe2O4 a ampliações 

maiores. Exemplos destas são mostrados na Figura 4.6. Tais imagens permitiram a 

estimação qualitativa da forma dos cristalitos. Nota-se a presença de projeções com 

forma de cubos, retângulos, triângulos truncados, hexágonos, e octaedros. Tais 

projeções não podem ser oriundas de uma única forma de cristalito. Acredita-se neste 

estágio, portanto, que os cristalitos de CoFe2O4 presentes na amostra 5 possuem, ao 

menos, duas formas distintas. 

 

 

Figura 4.6 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de diferentes regiões da 

amostra 5 nas magnificações de a) 145.000 vezes, b) 145.000 vezes e c) 43.000 vezes 

 

4.2. Síntese de pós por via hidrotérmica com CTAB, e 

caracterização 

 

Nesta etapa foi realizada a síntese de CoFe2O4 por via hidrotérmica em presença 

de CTAB. As condições de síntese foram as mesmas utilizadas para a amostra 5 (tempo 

de reação de 24 horas, temperatura de reação de 160 ºC, concentração de reagentes de 

0,047 g/ml, pH 12), amostra esta considerada como o melhor resultado obtido até então 

em termos de pureza do pó. 

Foram realizadas sínteses com duas quantidades diferentes de CTAB. A amostra 

12 foi produzida com 0,95 g do surfactante, e a 13 com 1,74 g. A influência do 

surfactante nas características químicas e estruturais dos pós foi analisada. 

A existência de impurezas nas amostras 12 e 13 não foi verificada por 

microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. Foram encontrados apenas 

cristalitos com a estrutura cristalina e razão Fe:Co correspondentes à fase CoFe2O4. É 

claro, portanto, que o uso de CTAB influencia na pureza do pó produzido por via 

hidrotérmica. 
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Para explicar a influencia do CTAB na pureza das amostras, é necessário 

analisar as reações envolvidas no processo de formação de CoFe2O4 por via 

hidrotérmica. As reações mais prováveis dentro das condições usadas para produzir as 

amostras 5, 12 e 13 são listadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Mecanismo de formação de CoFe2O4 por via hidrotérmica 

Equação Passo 

   

    liqaqsol

liqaqsol

OHNaNOOHCoNaOHOHNOCo

OHNaNOOHFeNaOHOHNOFe

2,3,2223

2,3,3233
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OHNaOHOHNOCoOHNOFe
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2223233
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Equação 

Geral 

 

 

A primeira reação ocorre devido à adição de NaOH a uma solução contendo 

nitratos de ferro e cobalto, produzindo os hidróxidos Fe(OH3) e Co(OH)2, como 

mostrado no passo 1 na Tabela 4.2. 

Em pH 12, a concentração de NaOH está levemente acima da quantidade 

estequiométrica necessária para produzir estes hidróxidos. Então, o excesso de NaOH 

irá levar à formação de parte dos produtos apresentados no passo 2. A outra parte deste 

produtos é formada por hidrólise. 

Quando submetido ao tratamento hidrotérmico, os íons Fe(OH)6
3-

 e Co(OH)4
-2

 

reagem para formar CoFe2O4. O excesso de NaOH será liberado para o meio reacional 

junto com água. Estas reações são mostrados no passo 3 da Tabela 4.2.  

Em função das condições utilizadas no preparo de CoFe2O4, os íons de hidróxido 

de ferro(III) podem reagir entre si para formar FeOOH, o que aumentará o produto de 

solubilidade do cobalto sob a forma de hidróxido o suficiente para que parte do mesmo 
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permaneça em solução durante o processo de síntese. Estes fenômenos descrevem o que 

ocorre durante a síntese da amostra 5. 

As reações das amostras 12 e 13 devem envolver a molécula de CTAB. Em meio 

aquoso, esta molécula se hidrolisa sob a forma CTA
+
B

-
. Devido a suas cargas, seus íons 

são atraídos eletrostaticamente pelos hidróxidos carregados negativamente. Ao envolvê-

los, as moléculas de CTAB agirão como uma barreira, impedindo algumas reações de 

ocorrerem (Zhao et al., 2008). No caso das amostras 12 e 13, o CTAB impediu a 

transformação do Fe(OH)6
3-

 em FeO(OH), a impureza previamente identificada, o que 

modificou o produto de solubilidade dos íons de cobalto, forçando sua precipitação na 

forma de CoFe2O4. 

As interações entre os íons CTA
+
B

-
 e Fe(OH)6

3-
/Co(OH)4

-2
 podem ser 

suficientemente importantes para impedir que a molécula de CTAB saia da superfície 

dos cristalitos de CoFe2O4 com uma simples lavagem após o término da reação. Tal fato 

foi comprovado por microscopia eletrônica de transmissão (Figura 4.7). A presença de 

camada amorfa ao redor dos cristalitos é atribuída ao surfactante. 

 

Figura 4.7 - Imagem de microscopia eletrônica de transmissão a alta resolução 

(magnificação de 690.000 vezes) de um cristalito da amostra 13 

 

Para a remoção do CTAB do produto da síntese, é necessário, portanto, calcinar 

a amostra em atmosfera oxidante. A temperatura ideal de calcinação do pó foi 

determinada por análise termogravimétrica. Quantidades da amostra 13 lavada com 

água e etanol, e outra calcinada na temperatura ideal foram analisadas. As curvas de 

perda de massa obtidas são mostradas na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Curvas de análise termogravimétrica da amostra 13 antes e após calcinação 

 

Para a amostra 13 lavada com água e etanol, uma pequena perda de massa – 

1,5% – é detectada entre as temperaturas de 25 e 175ºC, a qual pode ser atribuída à 

eliminação de gases adsorvidos, como O2, H2O, e outros. Outra perda de massa de 

aproximadamente 2,5% inicia entre 175 e 200ºC, atinge seu máximo entre 250 e 350ºC, 

e para próximo a 400ºC, o que é típico da decomposição de CTAB (Sui et al., 2005; 

Kurtan et al., 2013). Nenhuma outra perda de massa foi encontrada a temperaturas mais 

elevadas. 

Para o mesmo pó calcinado por 10 horas a 300ºC, não foi evidenciada qualquer 

perda de massa entre 175 e 400ºC, o que indica que o pó está livre de moléculas de 

CTAB. Por MET foi verificado a inexistência de camada amorfa ao redor dos 

cristalitos, e que a temperatura não lhes provocou qualquer crescimento. 

Difratogramas de raios-x das amostras 5, 12 e 13 são mostrados na Figura 4.9. 

Como esperado, apenas os picos da fase cúbica do tipo espinélio de CoFe2O4 indexada 

pelo padrão ICDD 22-1086 estão presentes. 

Os difratogramas apresentam picos bem definidos e largos, e baixo ruído de 

fundo. Estas características são típicas de materiais bem cristalizados e com tamanho de 

cristalito nanométrico. 
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Figura 4.9 - Difratogramas de raios-x das amostras 5, 12 e 13 

 

Percebe-se que o uso de CTAB na síntese de CoFe2O4 por via hidrotérmica 

provoca o aumento da largura dos picos do difratograma. Este fato está relacionado com 

a modificação do tamanho de cristalito e/ou da microdeformação da estrutura cristalina 

de CoFe2O4. 

O tamanho médio de cristalito (D) e a microdeformação da estrutura cristalina 

(ε) das amostras 5, 12 e 13 foram calculados pelos métodos de Williamson-Hall (WH) e 

Halder-Wagner-Langford (HWL). Os valores da posição dos picos de difração presentes 

nos difratogramas de raios-x e de suas larguras integrais foram utilizados para estes 

cálculos e são mostrados em forma de tabela no Anexo II. Com o método de Scherrer 

foi possível calcular apenas D. As curvas obtidas pelos métodos de WH e HWL são 

mostradas na Figura 4.10a e Figura 4.10b, respectivamente.  

 

Figura 4.10 - Gráficos de a) Williamson-Hall e b) Halder-Wagner-Langford para as 

amostras 5, 12 e 13 
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De acordo com as metodologias de HWL e WH apresentadas na seção 

Metodologia, as respectivas equações são linearizadas, e os termos correspondentes a X 

e Y em uma equação do tipo Y = aX+b são calculados com base nos dados 

experimentais. O tamanho de cristalito e a microdeformação são extraídos dos 

coeficientes angulares e lineares “a” e “b”, respectivamente. A não linearidade dos 

dados representa, simplesmente, que o modelo utilizado não é válido para os mesmos. 

A partir da Figura 4.10, se observa que o modelo de WH não se adéqua aos 

dados das amostras 5, 12 e 13. O grau de ajuste do modelo (R²) é inferior a 0,7 para 

todas as amostras. No entanto, percebe-se que o conjunto de algumas reflexões possui 

tendência linear. Na amostra 5, por exemplo, suprimir os dados referentes ao plano 

(400) aumenta substancialmente o grau de ajuste do modelo. 

O modelo de Williamson-Hall considera que a microdeformação é uniforme em 

todos os planos cristalográficos, e, portanto, todas as propriedades estruturais do 

material são independentes do eixo de zona a partir do qual elas são medidas 

(Xiangfeng et al., 2006). 

Em casos onde a anisotropia dos planos cristalográficos não é importante, pode-

se usar o modelo de Halder-Wagner-Langford (HWL, ou modelo Size-Strain Plot, SSP) 

para obter valores mais precisos da microdeformação. Este modelo considera que o 

tamanho de cristalito é descrito pelo perfil de Lorentz do pico de difração, e que a 

microdeformação pelo perfil de Gauss. Ainda, é dada menor importância a planos 

localizados a valores importantes de 2θ, os quais estão sujeitos a maiores erros 

experimentais. 

O modelo HWL se mostrou adequado às características estruturais das amostras 

5, 12 e 13. O grau de ajuste em todos os casos foi superior a 0,99. Este fato indica que a 

anisotropia existente nas amostras e apontada pelo modelo de WH é de pouca 

importância. Portanto, supõe-se que a microdeformação em todas as faces dos cristalitos 

de CoFe2O4 presentes nessas amostras é da mesma magnitude. 

O método de Scherrer permitiu o cálculo do tamanho de cristalito relacionado a 

cada família de planos cristalográficos. O tamanho de cristalito médio da amostra foi 

considerado como a média de todos os planos analisados. A Tabela 4.3 mostra os 

resultados dos cálculos realizados pelo método de Scherrer. 
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Tabela 4.3 - Resultados do cálculo do tamanho de cristalito das amostras 5, 12 e 13 pelo 

método de Scherrer 

Plano 5 12 13 

(111) 21,4 17,6 16,8 

(220) 21,4 16,0 16,2 

(311) 21,7 14,6 14,9 

(400) 27,7 14,3 15,6 

(511) 20,0 14,6 14,3 

(440) 21,1 14,7 14,9 

Média 22,2 15,3 15,5 

Desvio Padrão 2,8 1,3 1,0 

 

Percebe-se que em todas as amostras há dois planos cujos valores de tamanho de 

cristalito destoam significantemente dos outros. Na amostra 5, o plano (400) possui 

valor acima da média, enquanto o plano (511) possui valor abaixo. Para a amostra 12 

são os planos (111) e (220) que destoam. A amostra 13 segue a tendência da 12, porém, 

seus valores de (111) e (220) são menores que a precedente, e (400) maior. 

As constatações sugerem que as faces (111), (220) e (400) dos cristalitos 

possuem características diferentes das outras em função da quantidade de CTAB. Em 

baixas concentrações o surfactante favorece o crescimento das faces (111) e (220). Seu 

efeito é menos importante a fortes concentrações. A pequena anisotropia sugerida pelo 

modelo de WH está, portanto, relacionada às características microestruturais desses 

planos. 

Os resultados de D e ε obtidos pelos métodos de Scherrer, WH e HWL são 

mostrados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 - Resultados de análises do tamanho de cristalito e microdeformação através 

dos métodos de Scherrer, WH e HWL 

Amostra 
Tamanho médio de cristalito (nm) Microdeformação (-) 

Scherrer WH HWL WH HWL 

5 22,2 22,7 21,3 0,001 0,004 

12 15,3 18,0 18,5 0,004 0,012 

13 15,5 17,8 17,2 0,004 0,009 

 

Nota-se que o valor de D para a amostra 5 é de aproximadamente 22 nm 

independente do modelo utilizado para seu cálculo. Apesar de sua inadequação aos 

dados experimentais, o modelo de WH fornece valor de D próximo ao de Scherrer e 

HWL. 

A microdeformação calculada para a amostra 5 é de 0,001 e 0,004 de acordo 

com os modelos de WH e HWL, respectivamente. Estes valores de ε são baixos, o que 

justifica a aproximação entre o valor de D calculado pelo modelo de Scherrer e os 

outros. 

A amostra 12 possui microdeformação no valor de 0,012 de acordo com o 

modelo de HWL. Por consequência, a diferença entre o valor de D calculado pelo 

método de Scherrer e os outros é mais importante do que na amostra 5. O aumento na 

microdeformação é atribuído à presença de CTAB, e é coerente com o crescimento das 

faces (111) e (220), como discutido anteriormente. 

No caso da amostra 13, a microdeformação assume um valor intermediário entre 

as amostras 5 e 12. O mesmo é constatado para o tamanho médio de cristalito. Tal 

comportamento é coerente com o crescimento das faces (111), (220) e (400). Esta 

amostra possui o menor tamanho médio de cristalito (D=17,2 nm, de acordo com o 

método de HWL) entre as três analisadas. 

O tamanho dos cristalitos foi também diretamente medido a partir de imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão. Para fins estatísticos, 300 cristalitos foram 

medidos para cada amostra. A distribuição do tamanho dos cristalitos é mostrada na 

Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Curva de distribuição de tamanho cristalito medido por MET para as 

amostras 5, 12 e 13 

 

Percebe-se que elas correspondem a uma distribuição do tipo log-normal. Este 

tipo de distribuição é comumente encontrado em distribuições de tamanho de cristalito e 

aglomerados, e se caracteriza pelo fato de haver grande quantidade de valores baixos, e 

poucos valores altos. Para estas amostras, isto significa que ainda ocorria crescimento 

dos cristalitos quando o processo de síntese foi encerrado. 

O tamanho médio dos cristalitos das amostras 5, 12 e 13 foram, respectivamente, 

20,5 nm, 17,7 nm e 16,3 nm, o que indica uma pequena diminuição devido ao uso de 

CTAB. 

As distribuições foram largas e apresentaram aproximadamente o mesmo desvio 

padrão de 1,3 nm. A influência de CTAB neste parâmetro não é clara. Os valores do 

tamanho médio de cristalito obtidos por medição direta e por DRX estão em excelente 

acordo. 

A presença de CTAB no meio reacional gera dois efeitos que explicam a 

diminuição do tamanho de cristalito em função de sua concentração. Em um primeiro 

momento, a molécula de CTAB se dissocia no meio aquoso e é atraída 

eletrostaticamente para a superfície dos cristalitos carregados de Co(OH)2 e Fe(OH)3 

(equação 2 da Tabela 4.2). Ela permanece na superfície dos cristalitos de CoFe2O4 após 

suas formações, o que constitui uma resistência ao crescimento dos cristalitos. A 
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resistência ao crescimento dos cristalitos possui um efeito no tamanho médio da 

população. 

Além do efeito no crescimento dos cristalitos, o tensoativo diminui a tensão 

superficial dos cristalitos, o que favorece sua dispersão no meio reacional. Esta 

dispersão aumenta a distância média que os cristalitos devem percorrer para se 

coalescerem, gerando, portanto, uma resistência ao crescimento dos cristalitos. 

A estrutura cristalina das amostras 5, 12 e 13 foi também estudada através do 

refinamento realizado pelo método de Rietveld. Foram refinados os parâmetros de rede 

(a), da forma dos picos (U, V e W), o fator de escala, o parâmetro de assimetria de 

Rietveld, o deslocamento da amostra, o ponto de início do difratograma (offset), a linha 

de fundo, e a posição dos átomos de oxigênio (x, y, z). A ocupação e nível de oxidação 

dos átomos nos sítios tetraédricos e octaédricos foram mantidas fixas. 

A Figura 4.12 mostra o difratograma experimental, o obtido com o refinamento, 

e a diferença residual entre eles para as amostras 5, 12 e 13. Nota-se que em todos os 

casos o erro residual é baixo. Tanto a largura a meia altura quanto a altura experimental 

dos picos são bem ajustadas pelo modelo do refinamento. Em todos os casos Rwp foi 

menor que 14, e S menor que 1,4, o que é satisfatório em termos de concordância entre 

os dados experimentais e refinados para a estrutura do CoFe2O4 (Young, 1993). 
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Figura 4.12 - Difratograma de raios-x obtido com o refinamento da microestrutura das 

amostras a) 5, b) 12 e c) 13 
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A Tabela 4.5 contém os dados microestruturais de cada amostra. Percebe-se que 

o uso de CTAB proporciona modificações na microestrutura das amostras. Ele provoca 

aumento diretamente proporcional na densidade do material, assim como diminuição do 

volume da célula unitária e dos parâmetros de rede. 

No caso da ferrita de cobalto, diferenças nos parâmetros de rede estão 

relacionadas à distribuição dos cátions nos sítios tetraédricos e octaédricos, e aos seus 

níveis de oxidação. 

 

Tabela 4.5 - Características microestruturais das amostras 5, 12 e 13 obtidas a partir do 

refinamento da microestrutura 

Amostra 
Parâmetro de rede 

(nm) 

Densidade 

(g/cm³) 

Volume da célula unitária 

(nm³) 

5 0,83863 5,339 589 

12 0,83551 5,399 583 

13 0,83469 5,415 581 

 

 

Os parâmetros de rede são significantemente menores para as amostras 12 e 13. 

No caso da ferrita de cobalto, diferenças nos parâmetros de rede podem ser atribuídas 

seja a variações composicionais, ou a modificações na repartição dos cátions nos sítios 

octaédricos e tetraédricos (Ferreira et al., 2003; Le Trong et al., 2008). 

De acordo com O’neill & Navrotsky (1983), parâmetros de rede com valores 

entre 0,84091 nm e 0,83702 nm indicam um certo grau de inversão na distribuição dos 

cátions. O primeiro é típico de uma estrutura normal, enquanto o segundo de uma 

estrutura inversa. Valores entre 0,83702 nm e 0,83439 nm são característicos da 

existência de cátions Co
3+

 e, consequentemente, Fe
2+

, que se distribuem unicamente nos 

sítios tetraédricos e octaédricos, respectivamente. No caso em que a = 0,83439 nm, 

todos os cátions de cobalto e 50 % dos cátions de ferro são do tipo Co
3+

 e Fe
2+

, 

respectivamente. Por fim, valores entre 0,83439 nm e 0,83004 nm indicam a inversão de 

posição entre os cátions Co
3+

 e Fe
2+

. Estes valores são calculados com base nos raios 

dos cátions e no comprimento das ligações em cada sítio da estrutura cristalina. 
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Comparando os valores obtidos com os encontrados em O’neill & Navrotsky 

(1983), percebe-se que os parâmetros de rede obtidos para os pós 12 e 13 poderiam ser 

justificados pela ocorrência de quantidades de Co
3+

 e Fe
2+

 e pela inversão da 

distribuição dos cátions. 

No entanto, tendo o ferro o nível de oxidação 3 no Fe(NO3)3.9H2O, as condições 

do meio impossibilitam sua redução para Fe
2+

 durante a produção hidrotérmica de 

CoFe2O4. Acredita-se, portanto, que não haja íons Fe
2+

 na estrutura, e que a presença do 

íon Co
3+

 seja devido ao efeito oxidante do surfactante. 

 O efeito oxidante de CTAB já foi evidenciado em outros trabalhos através de 

medidas XANES realizadas sobre nanopartículas de SnO2 dopadas com cobalto (Jiang 

et al., 2011). Os autores identificaram a ocorrência de uma transferência de elétrons do 

átomo de cobalto(II) para a molécula do surfactante. 

No tocante a nossas amostras, a neutralidade de carga imposta sobre uma ferrita 

de cobalto composta em algum nível por Co
3+

, e apresentando um relação 

composicional [Co]/[Fe]=1/2, leva a uma deficiência catiônica a qual cria uma estrutura 

espinélio lacunar (Gillot & Nivoix, 1999). A microdeformação encontrada nos pós das 

amostras 12 e 13 é consistente com a ocorrência de uma estrutura espinélio lacunar. 

Portanto, se pode concluir que CTAB tem um pequeno efeito no tamanho das 

nanopartículas, mas influencia de forma mais importante o estado de oxidação do 

cobalto, e, consequentemente, a microdeformação do cristalito, levando a uma estrutura 

espinélio lacunar. 

 

4.3. Morfologia dos cristalitos de CoFe2O4 

 

A morfologia dos cristalitos das amostras 5, 12 e 13 foi estudada através de 

imagens de MET em baixa e alta resolução. Simulações de imagens em alta resolução 

complementaram as informações experimentais. 

Em baixa resolução é possível notar a presença de cristalitos que possuem faces 

bem definidas e com ângulos retos. Alguns deles apresentam forma octaédrica, como 

destacado em branco na Figura 4.13. No entanto, outras formas também são vistas. 
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Figura 4.13 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão com destaque para 

cristalitos com forma octaédrica da amostra 12 à magnificações de a) 43.000 vezes, b) 

43.000 vezes, c) 97.000 vezes 

 

Como já citado, imagens de MET são projeções dos cristalitos. Portanto, para a 

compreensão da forma tridimensional dos mesmos é necessário realizar imagens a 

diferentes ângulos. Associando-se tais imagens a conhecimento geométrico se pode 

determinar com precisão a morfologia do cristalito. 

Os ângulos sob os quais as imagens devem ser feitas devem estar de acordo com 

a visualização dos planos cristalinos do material. Desta forma, a orientação dos 

cristalitos deve seguir os eixos de zona da estrutura cristalina. 

A determinação do eixo de zona por MET é possível apenas através da 

visualização dos planos presentes na superfície dos cristalitos. Esta informação é 

adquirida através de imagens em alta resolução (HREM). 

Sendo assim, várias imagens de HREM de séries de rotação (tilt) foram feitas 

para orientar os cristalitos de acordo com um de seus eixos de zona. Uma vez 

determinada sua orientação, novas rotações foram feitas em busca de outros eixos de 

zona. Uma das séries realizadas sobre a amostra 12 é mostrada na Figura 4.14. As 

imagens foram realizadas com ampliação de 590000 vezes. Analisou-se o cristalito de 

aproximadamente 10 nm de comprimento. A inserção no canto direito superior 

corresponde à sua transformada rápida de Fourier (FFT, em inglês). 
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Figura 4.14 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução 

(magnificação de 490.000 vezes) de um cristalito da amostra 12 a) orientado próximo a 
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um eixo de zona, b) orientado ao longo do eixo de zona [110], e c) orientado ao longo 

do eixo de zona [111] 

 

A projeção do cristalito na Figura 4.14a exibe apenas os planos {111}. Na 

inexistência de um motivo na FFT, não é possível determinar a orientação do cristalito 

de acordo com seu eixo de zona. Assume-se, portanto, que o mesmo está orientado 

próximo a algum eixo de zona. 

Ao rotacionar este cristalito, chega-se à projeção mostrada na Figura 4.14b. 

Neste caso, duas famílias de planos são visualizadas na FFT. A medição da distância 

interplanar indica que se trata dos planos {111} e {220}. Determinou-se que o cristalito 

está orientado de acordo com o eixo de zona [110]. Este resultado é coerente com o 

motivo presente na FFT. 

O cristalito continuou a ser rotacionado até que fosse possível distinguir planos e 

um motivo em sua FFT. O resultado obtido é mostrado na Figura 4.14c. A. O cálculo da 

distância interplanar indica se tratar unicamente dos planos {220}. O motivo presente 

em sua FFT corresponde ao visto de acordo com o eixo de zona [111], o que está de 

acordo com os planos encontrados. 

É possível notar que as projeções mostradas nas Figura 4.14b e Figura 4.14c 

possuem faces bem definidas, e os ângulos entre as faces são simétricos. A quantidade 

de faces, assim como o ângulo entre elas, foram determinadas.  

A projeção do cristalito que está orientado ao longo do eixo de zona [110] (Ver 

Figura 4.14b) evidencia seis faces, sendo quatro de tamanhos iguais, e duas de tamanho 

inferior. Os ângulos medidos entre as faces adjacentes são, aproximadamente, de 108 º 

ou 70º. Estas características correspondem à projeção ortogonal de um octaedro visto de 

sua borda. 

Na projeção apresentada na Figura 4.14c é possível distinguir seis faces de 

tamanhos iguais. O ângulo entre estas faces é de 120 º. Estes valores são típicos de um 

hexágono regular. 

De acordo com a informação extraída, conclui-se que o cristalito analisado 

possui a forma de um octaedro truncado levemente por faces {100}. As projeções 

esperadas para um cristalito de tal forma, e orientado de acordo com diferentes eixos de 

zona são mostradas na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 - Visão de um octaedro truncado na face {111} em três dimensões, e como 

projeções orientadas ao longo de diferentes eixos de zona 

 

Conhecendo-se a forma dos cristalitos, outras séries de rotações foram realizadas 

a alta resolução. Conhecendo-se a variação do ângulo entre as imagens dos cristalitos, 

analisou-se se a modificação em sua projeção corresponderia àquela esperada para um 

octaedro. Um exemplo do resultado obtido é mostrado na Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução 

(magnificação de 490.000 vezes) de cristalito da amostra 12 orientado ao longo dos 

eixos de zona a) [110] e b) [211] 
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Na Figura 4.16a, de acordo com o motivo da FFT e os planos expostos na 

superfície, o cristalito está orientado de acordo com o eixo de zona [110]. A quantidade 

e tamanho das faces, assim como o ângulo entre elas, são coerentes com o encontrado 

para o cristalito da Figura 4.16b.  

A amostra foi rotacionada de acordo com a diferença angular correspondente à 

distância entre os eixos de zona [110] e [211]. A imagem obtida após a rotação é 

mostrada na Figura 4.16b. Os planos identificados na FFT são {111} e {220}. O eixo de 

zona que corresponde à exposição destes planos e ao motivo encontrado é o [211]. Os 

ângulos entre as faces presentes são coerentes com os esperados no caso de um octaedro 

visto a partir do mesmo eixo de zona. 

Sendo assim, projeções de cristalitos orientados de acordo com as principais 

zonas de eixo de uma estrutura cúbica do tipo espinélio foram identificadas, e todas 

corresponderam às projeções de um octaedro. 

Imagens de HREM foram simuladas a fim de obter mais informações sobre a 

forma dos cristalitos. As simulações foram realizadas se considerando um cristalito 

orientado de acordo com o eixo de zona [110]. Os resultados foram obtidos para 

diversas defocalizações (Δf). Diferentes espessuras do cristalito foram consideradas. Os 

resultados obtidos para três defocalizações são mostrados na Figura 4.17. 
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Figura 4.17 - Imagens simuladas de microscopia eletrônica de transmissão obtidas para 

diferentes defocalizações e espessuras de cristalito 

  

Percebe-se que os motivos encontrados em Δf=0 nm são semelhantes àqueles 

encontrados em Δf=-130 nm. A semelhança entre motivos presentes em defocalizações 

distantes de, aproximadamente, 130 nm é um indicativo da confiabilidade da simulação. 

Em Δf=-70 nm os motivos assumem outros padrões, os quais não foram reproduzidos 

em defocalizações diferentes. 

Os motivos presentes em Δf=0 nm e Δf=-130 nm variam com a espessura do 

cristalito, e são consequência da visualização dos planos cristalográficos. Aqueles com 

forma de ninho de abelha são obtidos em cristalitos com espessura entre 3,5 nm e 6,5 

nm, e são consequência da aparição dos planos {111}. Estes motivos são encontrados 

nas bordas do cristalito projetado da Figura 4.14b. 

Espessuras entre 8 nm e 15 nm são necessárias para a visualização por HREM 

dos planos {200}. Tais planos correspondem às marcas claras no centro dos motivos 

com forma de ninho de abelha visualizados entre 9,5 nm e 14,5 nm de espessura. Estes 

motivos estão presentes no centro do cristalito projetado da Figura 4.14b. 
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As simulações de HREM indicam, portanto, que o cristalito é mais espesso no 

centro do que nas bordas quando orientado a partir do eixo de zona [110], e que sua 

espessura se reduz linearmente do primeiro ao último. Logo, as imagens simuladas de 

HREM correspondem às suas contra-partes experimentais. 

Como as projeções do cristalito mostrado nas Figura 4.14 e Figura 4.16 

correspondem às projeções de um octaedro visto ao longo das mesmas direções (Figura 

4.15), e as simulações de imagens HREM (Figura 4.17) se assemelham à projeção 

mostrada na Figura 4.14b, não há evidências que sugiram que a forma dos cristalitos 

não corresponda à de um octaedro.  

Todas as projeções mostradas na Figura 4.15 foram encontradas nas imagens de 

MET a baixa e alta resolução das amostras 12 e 13. Tais cristalitos podem possuir 

inúmeras aplicações, e também podem servir como contra-partes físicas para fins de 

simulações (Chen et al., 2012; Kumar et al., 2013). 

 

4.4. Evolução da morfologia dos cristalitos em função das condições 

de síntese 

 

Diferentes condições de síntese foram testadas com o intuito de compreender 

suas influências na morfologia dos cristalitos de CoFe2O4. Para tempos de reação de 3, 

24 e 48 horas, constatou-se que estão presentes as mesmas projeções de cristalitos 

encontradas nas amostras 12 e 13. Portanto, dentro das condições testadas, o tempo de 

reação não é um parâmetro importante na modificação das formas dos cristalitos. Da 

mesma forma, modificações no pH do meio reacional, na concentração dos reagentes, e 

na temperatura de reação não apresentaram efeito sobre as formas dos cristalitos. 

Estes resultados indicam que a forma de octaedro é preferencial frente a outras 

dentro das condições testadas. Sua cinética de formação é rápida, atingindo o equilíbrio 

em menos de três horas de reação. 

A fim de verificar a influência dos reagentes, além de CTAB, na forma dos 

cristalitos, realizou-se nova síntese substituindo NaOH por trietilamina para o controle 

do pH (Amostra 14). As outras condições foram mantidas idênticas à da amostra 13. 

Imagens de MET a baixa e alta resolução, assim como de difração de elétrons, são 

mostradas na Figura 4.18. 
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Figura 4.18 - Imagens da amostra 14 obtidas por a) difração de elétrons, b) microscopia 

eletrônica de transmissão com magnificação de 71.000 vezes, c) e d) microscopia 

eletrônica de transmissão com alta resolução com magnificação de  590.000 e 690.000 

vezes, respectivamente 

 

Verifica-se por difração de elétrons que os cristalitos da amostra 14 são 

cristalinos, e que suas distâncias interplanares correspondem aos da estrutura do 

CoFe2O4. Em imagens de MET a baixa resolução se percebe que os cristalitos possuem 

tamanho menor do que os da amostra 13, e que possuem um importante aspecto 

esférico. Não se vê nestas imagens projeções que correspondam a um octaedro visto a 

partir do eixo de zona [110]. No entanto, é possível distinguir projeções cujas formas 

são semelhantes a um hexágono. As imagens HREM foram feitas sobre este tipo de 

projeção (Figura 4.18c e Figura 4.18d). 

De acordo com o motivo encontrado e com os planos expostos, conclui-se que 

os cristalitos estão orientados de acordo com o eixo de zona [110]. 

De acordo com os ângulos entre as faces projetadas dos cristalitos na Figura 

4.18c e Figura 4.18d, a projeção de um tal cristalito pode ser tridimensionalmente 
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atribuída a um octaedro com uma truncação na face {100}, a qual seria ainda mais 

pronunciada que a típica das amostras 12 e 13, como mostrado na Figura 4.19. Tal 

cristalito iria aparentar esférico em baixas resoluções. 

 

Figura 4.19 - Simulação de cristalito hexagonal formado por truncação pronunciada de 

octaedros na face {100} 

 

A forma de cristalitos monocristalinos com estrutura cúbica é governada pela 

razão entre a taxa de crescimentos das faces {111} e {100}. Isso pode ser 

matematicamente expresso por 111

100

V

V
R 

, onde V100 e V111 correspondem às taxas de 

crescimento dos planos (100) e (111) [48]. O aparecimento de octaedros truncados 

acontece apenas na amostra 14, indicando que a razão R é menor quando se usa TEA ao 

invés de NaOH.  

A taxa de crescimento das faces pode ser diminuída pela presença de adsorbatos 

(Li et al., 2009). Conclui-se, portanto, que TEA é preferencialmente adsorvido nas faces 

{100} da estrutura cúbica do CoFe2O4, enquanto NaOH nas {111}. Isto evidencia suas 

diferentes afinidades por planos cristalográficos. A presença de faces {111} mesmo 

quando TEA substitui NaOH é atribuída aos íons OH
-
 provenientes da hidrólise da 

água. 

Portanto, a natureza do agente precipitante é a chave para o controle morfológico 

de cristalitos de ferrita de cobalto. Como suas faces são preferencialmente cercadas por 

planos {111} (Zhao et al., 2008), o agente precipitante deve se adsorver em planos 

diferentes para diminuir suas taxas de crescimento e, consequentemente, os expor. 
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4.5. Síntese de pós via solvotérmica 

 

Pós de CoFe2O4 com forma de esferas de tamanho de 8 nm foram produzidos a 

partir de rota solvotérmica desenvolvida por Ajroudi et al. (2010). Para a produção do 

mesmo pó com tamanho médio de cristalito de 20 nm, utilizou-se de calcinação da 

amostra que possui tamanho médio de cristalito de 8 nm. Os pós produzidos por via 

solvotérmica foram caracterizados por difração de raios-x, microscopia eletrônica de 

transmissão e EDS. Para a Os resultados de difração de raios-x são mostrados na Figura 

4.20. 

O difratograma apresentado na Figura 4.20a é semelhante ao apresentado em 

Ajroudi et al. (2010). A amostra é cristalina, porém poucos picos são identificáveis 

devido à baixa relação sinal/barulho característica do difratômetro de raios-x utilizado. 

Os difratogramas apresentados na Figura 4.20b e Figura 4.20c correspondem ao 

resultado obtido com a calcinação das nanoesferas durante 2 horas a 500 ºC e 550ºC, 

respectivamente.  

O tamanho médio de cristalito dessas três amostradas foi calculado através do 

método de HWL, o qual é tido por melhor se adequar aos dados dessa amostra (Ajroudi 

et al., 2010). A amostra antes da calcinação possui tamanho médio de cristalito de 

8,5nm. A calcinação a 500 ºC durante duas horas levou a um crescimento médio de 1 

nm, passando a amostrar a possuir tamanho médio de cristalito de 9,5 nm. Calcinação 

dessa mesma amostra a 550 ºC levou ao crescimento do cristalito de forma mais 

importante. A amostra calcinada a 550 ºC apresentou tamanho médio de cristalito de 18 

nm. 
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Figura 4.20  - Difração de raios-x de pós de CoFe2O4 com a) forma esférica e tamanho 

de cristalito de 8nm, b) pós esféricos de 8 nm calcinados a 500 ºC, c) pós esféricos de 8 

nm calcinados a 550ºC 
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 Imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram obtidas sobre a amostra 

possuindo tamanho médio de cristalito de 8,5 nm, e a amostra possuindo 18 nm. 

Exemplos de imagens obtidas são mostradas na Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão obtidas para as 

amostras com tamanho médio de cristalito de a) 8,5nm e b) 18 nm 

 

 Verifica-se na Figura 4.21a que os cristalitos possuem aspecto esférico mais 

pronunciado do que os nanooctaedros, o que é coerente com o esperado. A calcinação 

dessas amostras a 550ºC, além de gerar o crescimento do cristalito, proporcionou seu 

estiramento. Nesta amostra, os cristalitos possuem forme com menor aspecto esférico. 



Resultados  

André Luis Lopes Moriyama, Outubro/2014  61 
 

Porém, diferente do encontrado nos octaedros, os cristalitos desta amostra não 

apresentam projeções que possam ser atribuídas a formas bem definidas, de onde se 

conclui que os cristalitos não possuem forma bem definida, o que é atribuído à alta 

anisotropia causada por processos de calcinação. Diversos aglomerados de cristalitos de 

ambas as amostras foram analisados por EDS e a razão átomos de Fe: átomo de cobalto 

é de 2:1, o que é típico para ferrita de cobalto. 

 Conclui-se, portanto, que foi possível reproduzir os resultados de Ajroudi et al. 

(2010) em termos da produção de cristalitos com alto aspecto esférico e possuindo 

tamanho médio de 8,5 nm, assim como foi possível aumentar o tamanho médio destes 

cristalitos a 18,5nm através de calcinação. 

  

4.6. Propriedades catalíticas dos pós 

 

4.6.1. Adaptação e montagem de sistema de medidas catalíticas a leito 

fixo 

 

Para a medição da atividade catalítica dos pós produzidos, foi adaptado um 

reator a leito fixo a partir de um sistema de medição de permeação de gases. As 

estruturas aproveitadas do sistema de permeação de gases foram o corpo do reator feito 

em liga Inconel, o forno com controle de temperatura, o cromatógrafo gasoso Varian 

CP-3800, as tubulações utilizadas para movimentar os gases de seus respectivos 

cilindros até os pontos de medição e controle de pressão, as tubulações que levam os 

gases do sistema de controle de vazão até a entrada do reator, a tubulação que conecta a 

saída do reator ao cromatógrafo gasoso, e os cabos de rede utilizados para conectar os 

controladores de fluxo mássico e o CG a computador pessoal. 

Para garantir a mistura dos gases de reação, foi instalado misturador após a saída 

dos controladores de fluxo. Este misturador consiste de uma peça em aço inoxidável de 

diâmetro de 1/4 de polegada que possui quatro entradas a mesmo nível e com ângulo de 

90 º entre sim, e uma saída perpendicular às entradas. Internamente à peça, inexistem 

restrições ao fluxo. O percurso entre a saída do misturador e a entrada do reator é longo 

e dotado de curvas. A presença do misturador e as características do percurso de sua 

saída até a entrada no reator garantem mistura adequada dos gases. 
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A alimentação do reator é feito pela parte superior, e a saída pela parte inferior. 

A troca de calor entre os gases que deixam o reator e o ar atmosférico é favorecida pelo 

diâmetro da tubulação (1/8 de polegada) e pela velocidade dos gases (mínimo de 50 

ml/min). Cálculos indicam que os gases atingem temperatura segura para serem 

alimentados ao cromatógrafo logo após deixarem o reator.  

Foi desenvolvido programa para controlar os fluxímetros mássicos baseado na 

interface LabView. A comunicação entre os controladores e a interface desenvolvida foi 

possível graças ao uso de placas de aquisição e envio de dados. A interface permite o 

ajuste da vazão, a visualização em gráficos da vazão escolhida e da vazão lida pelo 

equipamento, o registro das mesmas, e o intervalo entre medidas. Exemplo da 

programação desenvolvida é mostrado na Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22 - Exemplos de interface LabView® desenvolvida para a operação de 

controladores de fluxo mostrando a) interface do usuário e b) interface de programação 

 

Antes de uso, os controladores de fluxo foram ajustados, dentro do possível, de 

acordo com especificações do fabricante, e suas vazões foram aferidas através do uso de 

bolhômetro. O leito fixo é constituído no seu interior de peneiras em aço inoxidável 

com orifícios correspondentes a 100 mesh, e foi posicionado na zona quente do forno. 

 

4.6.2. Propriedades catalíticas dos pós 

 

As propriedades catalíticas de nanooctaedros de CoFe2O4 foram testadas na 

reação de oxidação de monóxido de carbono realizada em reator de leito fixo. A 

amostra 13 foi utilizada. Para acompanhar a reação, foi utilizada a técnica de 

cromatografia em fase gasosa. 
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O cromatógrafo foi calibrado com concentrações conhecidas dos gases 

monóxido de carbono, oxigênio, nitrogênio e hélio. Foi considerada a relação entre a 

altura dos picos referentes a cada um dos gases, e suas concentrações. Os resultados de 

calibração são mostrados na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Valores de calibração do cromatógrafo gasoso 

 Concentração dos gases 

 
34 % 

Hélio 

15 % 

Oxigênio 

45 % 

Nitrogênio 

6 % Monóxido de 

carbon 

Altura dos picos 

(mv) 

783,455 68,462 147,687 13,586 

 

Os tempos de retenção de cada um dos gases nas colunas do cromatógrafo foram 

também medidos. Exemplos de cromatogramas obtidos para uma mistura real dos gases 

na proporção descrita na Tabela 4.6 é mostrado na Figura 4.23. Na mesma é mostrado o 

resultado de programação de injeções – injeção, enchimento e reinjeção –, e são 

identificados os picos relativos a cada gás. 

É mostrado na Figura 4.23b o cromatograma obtido se simulando uma análise 

real. Com base nesta figura é possível notar que os picos dos diferentes ciclos não se 

sobrepõem. 

 

 

Figura 4.23 - Exemplos de cromatogramas obtidos para a mistura reacional padrão 

mostrando a) a identificação dos picos e b) o resultado do ciclo de injeção realizado de 

acordo com programação 

 

A composição do fluxo de saída do reator foi calculada com base nos dados da 

Tabela 4.6 assumindo uma relação linear entre a altura dos picos e a concentração dos 

gases. A conversão da reação foi calculada com base no consumo de CO. 
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Estudou-se a cinética da reação de forma isotérmica na vazão total de 50 ml/min 

contendo 6 % em volume de monóxido de carbono. A análise foi realizada na faixa de 

temperatura entre 200 ºC e 350 ºC com passos de 50 ºC. A metodologia utilizada 

impossibilita a medição precisa da composição dos gases de saída do reator antes de 3 

minutos de reação. Os resultados obtidos para pós com forma de octaedros e esferas 

foram comparadas. A concentração de catalisador é sempre de 60 mg. Para os 

octaedros, isso corresponde a uma área superficial de 4,24 m², enquanto para as esferas 

corresponde a 8,52 m². A cinética da conversão de monóxido de carbono em presença 

de octaedros é mostrada na Figura 4.24. 

 

 

 

 

Figura 4.24 - Cinética de conversão de CO em CO2 em diferentes temperaturas (ºC) 

 

 

 Percebe-se que após os três minutos de instabilidade do sistema, a conversão de 

monóxido de carbono em dióxido de carbono já se encontra em um nível estável para 

todas as temperaturas, não havendo aumentos ou diminuições além das causadas pela 

flutuação característica do sistema de medidas utilizado. 
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Portanto, a cinética da reação é rápida e atinge a estabilidade em menos de 3 

minutos de reação em toda a faixa de temperatura analisada. Não há decaimento da 

atividade catalítica dos nanooctaedros de CoFe2O4 ao longo de uma hora de reação. 

Assim como com os nanooctaedros, a cinética da reação de oxidação do 

monóxido de carbono em presença de nanoesferas de CoFe2O4 é rápida e atinge o 

equilíbrio antes de três minutos de reação. 

O efeito da temperatura na conversão da reação pode ser visualizado na Figura 

4.25. Para os octaedros, a 200 ºC a conversão de monóxido de carbono em dióxido de 

carbono é de 0,5%. Esta conversão aumenta linearmente com o aumento da temperatura 

(R² = 0,9861), e atinge 80 % em 350 ºC. Temperaturas mais elevadas não foram 

analisadas por ultrapassarem o limite de estabilidade do catalisador. Para termos de 

comparação, a 300 ºC a conversão da reação é de 11 % em ausência de catalisador após 

um período de uma hora de reação. A presença de nanooctaedros de CoFe2O4 possui, 

portanto, um efeito positivo no avanço da reação. 

Nas mesmas condições em que foram testados os nanooctaedros, as nanoesferas 

de CoFe2O4 levaram a conversões da reação superiores, como se pode ver na curva em 

vermelho presenta na Figura 4.25. A 150 ºC, a conversão da reação foi de 10 %, 

aumentando a 90 % em 350 ºC, o que é 9 % superior à conversão obtida quando os 

nanooctaedros são utilizados como catalisadores. 

A diferença entre a conversão da reação em presença de nanooctaedros e 

nanoesferas de CoFe2O4 aumenta entre 150 ºC e 200 ºC, e então diminui com o aumento 

da temperatura de reação até 350 ºC. Constata-se, portanto, que o efeito do tamanho dos 

cristalitos de CoFe2O4 na conversão da reação de oxidação catalítica de CO supera o 

possível efeito de suas formas, uma vez que as esferas possuem tamanho duas vezes 

menor que os octaedros. Ainda assim, a diferença existente entre as conversões não 

segue o mesmo fator de proporção existente entre a diferença dos tamanhos dos 

cristalitos, o que é atribuído à influência da forma dos cristalitos na conversão da 

reação. 

Devido à linearidade das retas mostradas, espera-se que a reação siga uma 

cinética de primeira ordem com relação ao monóxido de carbono. Devido a limitações 

de tempo, não foi possível estudar o mecanismo real da reação para confirmar este 

resultado. 

Os cristalitos de CoFe2O4, independente da forma, se mostram ativos, em termos 

de conversão, na reação de oxidação catalítica do CO. No entanto, os valores obtidos e 
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mostrados na Figura 4.25 são inferiores aos existentes na literatura (Evans et al., 2008), 

os quais indicam que é possível obter conversão de 100 % a temperaturas inferiores às 

utilizadas para esta tese tendo CoFe2O4 como catalisador. As condições utilizadas pelos 

autores possuem diferenças com as utilizadas nesta tese. Em nosso caso, as 

concentrações dos reagentes e a vazão total são maiores, o que poderia justificar a 

diferença encontrada. 

O efeito da forma dos cristalitos na conversão de uma reação foi evidenciado 

para catalisadores à base de metais preciosos (Wang et al., 2011), havendo casos em que 

a diferença da temperatura em que a reação atinge 100 % de conversão entre reações 

que ocorrem em presença de cristalitos de formas diferentes é da ordem de 500 ºC. 

Portanto, os resultados que vieram de ser mostrados e discutidos são coerentes. 

 

Figura 4.25 - Evolução da conversão de CO em CO2 em função da temperatura de 

reação 

 

 Avaliou-se também o efeito da vazão total do sistema sobre a conversão e a taxa 

de reação da oxidação catalítica de CO em presença de nanooctaedros e nanoesferas de 

CoFe2O4 na temperatura de 300 ºC. As unidades escolhidas para representar a taxa de 
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reação são milimol de monóxido de carbono consumido por minuto e metro quadrado 

de superfície do catalisador disponível (mmol/min.m²). O resultado obtido é mostrado 

na Figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 - Evolução da conversão e da taxa de reação de oxidação de CO em função 

da vazão total dos gases que alimentam o reator 

 

Constata-se que ocorre uma modificação na taxa da reação em função da vazão 

total tanto para a reação que ocorre em presença de nanooctaedros quanto de 

nanoesferas. Para os nanooctaedros, a taxa aumenta linearmente entre 50 ml/min e 100 

ml/min, e então aumenta mais lentamente entre 100 ml/min e 150 ml/min. A diferença 

das taxas a 125 ml/min e 150 ml/min é de apenas 1,4 %, o que significa que a mesma 

não sofrerá modificações importantes a vazões superiores. 

O comportamento obtido é consequência da diminuição e eliminação das 

resistências físicas presentes no processo reacional. A difusão dos gases no leito 

catalítico e na camada gasosa ao redor do catalisador são os principais responsáveis 

pelas resistências físicas no sistema utilizado.  
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Portanto, a 150 ml/min, assume-se que o reator trabalha em regime químico. 

Abaixo desta vazão, se considera que o reator opera em regime físico. Nesta região a 

taxa de reação é função exclusiva da natureza do catalisador. Não se espera haver 

diferença na localização da zona de transição entre regime físico e regime químico em 

função da temperatura. 

Assim como os nanooctaedros, a reação em presença de nanoesferas se mostrou 

livre de resistências físicas internas e externas somente na vazão total de 150 ml/min. O 

aumento da vazão de 50 ml/min a 150 ml/min levou ao aumento da taxa de reação em 

47 %, atingindo 2,24x10
-2

 mmol/min.m² para as nanoesferas, enquanto para os 

nanooctaedros este aumento foi de 34 %. 

Ao comparar-se a taxa de reação entre os dois tipos de catalisadores, percebe-se 

que, em toda a faixa de vazão analisada, os nanooctaedros apresentam valores 

superiores às nanoesferas. À medida que se aumenta a vazão, a diferença entre as taxas 

de reação diminui. Porém, como a 150 ml/min ambos os sistemas estão livres de 

resistências químicas, o que significa que não continuará a haver um aumento na taxa de 

reação com o aumento da vazão a partir deste ponto, pode-se concluir que mesmo a 

vazões mais altas às estudadas os nanooctaedros levarão a taxas de reação superiores às 

das nanoesferas. Sendo assim, pode-se concluir que, nesta abordagem, a forma 

octaédrica dos cristalitos é mais ativa na oxidação catalítica de CO do que a forma 

esférica. 

A Figura 4.26 representa, também, a evolução da conversão da reação com o 

fluxo total. Percebe-se que o fluxo dos gases de alimentação limita a conversão da 

reação. Para os octaedros, ela cai de 50 % a 50 ml/min, para 25 % a 150 ml/min. Este 

fenômeno é consequência da diminuição do tempo de contato entre a superfície do 

sólido e os gases de reação, ocasionado pelo aumento em suas velocidades. Para as 

nanoesferas, a conversão passa de 75 % para 37,5% quando a vazão é aumentada de 50 

ml/min a 150 ml/min, respectivamente. 

Verifica-se que o decaimento da conversão da reação com o aumento da vazão é 

o mesmo em presença de ambos os catalisadores, i.e. 50%. Sendo assim, a forma dos 

catalisadores não influenciou de maneira importante os fenômenos envolvidos com o 

decaimento da conversão com o aumento da vazão. 

A diminuição da conversão da reação de CO com o aumento da vazão em 

presença de catalisador à base de óxido misto de cobalto e ferro na proporção atômica 

de 1:5, respectivamente, foi mostrado por Biabani-Ravandi & Rezaei (2012). No 
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entanto, no trabalho dos referidos autores, o aumento da vazão com um fator de 4, levou 

a uma diminuição da conversão de apenas 20 %, o que evidencia que este fenômeno 

sofre influencia maior da natureza química do catalisador do que de sua forma ou do seu 

tamanho de cristalito. 

Em reatores catalíticos do tipo gás-sólido, o aumento no fluxo dos gases deve 

provocar um aumento na conversão da reação até um máximo, a partir do qual ele passa 

a ter um efeito contrário. Em função dos resultados obtidos, supõe-se que a transição 

entre os regimes físico e químico ocorra a vazões inferiores a 50 ml/min nas condições 

testadas para a reação de oxidação de monóxido de carbono utilizando tanto 

nanooctaedros quanto nanoesferas de CoFe2O4 como catalisadores. 

Em função de limitações dos equipamentos de medição de vazão, não foi 

possível trabalhar a vazões totais inferiores a 50 ml/min. Dentro do avaliado, o aumento 

do fluxo causa a eliminação das resistências físicas e, consequentemente, o aumento da 

taxa de reação, mas diminui a conversão da reação. 

Portanto, enquanto a diminuição da conversão da reação com o aumento da 

vazão a 300 ºC é o mesmo em presença de nanooctaedros e nanoesferas, o aumento na 

taxa de reação é superior nas nanoesferas. A eliminação das resistências físicas internas 

e externas ao catalisador a 300 ºC possui um efeito mais importante na reação que 

ocorre em presença de nanoesferas de CoFe2O4. Nas mesmas condições, os 

nanooctaedros levam a taxas de reações superiores, e as nanoesferas a conversões 

superiores. 

Estudou-se, também, o efeito da temperatura de reação na taxa da reação para a 

vazão total de gases de 50 ml/min. A 225 ºC e 250 ºC, a taxa de reação em presença de 

nanoesferas é superior àquela em presença de nanooctaedros. A diferença entre elas se 

mantém constante nesta faixa de temperatura. 

A 300 ºC, a taxa da reação em presença de nanoesferas se torna pouco inferior 

àquela em presença de nanooctaedros. A 350 ºC a diferença entre elas é de 33 %. Fica 

claro, portanto, que, nas condições de vazão testadas, os nanooctaedros possuem efeito 

mais importante na taxa da reação do que as nanoesferas entre 300 ºC e 350 ºC. Este 

efeito pode ser visto na Figura 4.27. 
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Figura 4.27 - Variação da taxa de reação em função da temperatura para catalisadores 

com forma de esferas e octaedros 

 

Diante do exposto, a forma dos cristalitos monocristalinos gerada pela exposição 

de faces cristalinas possui efeito tanto na conversão quanto na taxa da reação, não sendo 

estes efeitos proporcionais um ao outro. As faces {111} de CoFe2O4 se mostram, 

portanto, ativas na oxidação de monóxido de carbono. Os resultados obtidos com 

relação à taxa de reação são semelhantes à capacidade de cristalitos de CoFe2O4 de 

catalisar a oxidação de metano (Dumitri et al., 2013). 

 

4.7. Propriedades de detecção dos pós 

 

4.7.1. Características elétricas 

 

Os pós com forma de octaedros, esferas e com misturas de formas foram 

testados quanto às suas propriedades de detecção do gás dióxido de nitrogênio (NO2). O 

sistema de medição de resistência elétrica foi o mesmo utilizado para os testes de 
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detecção de gás, assim como a forma de preparar as amostras. Os resultados obtidos são 

detalhados abaixo. Os resultados da medição de resistência elétrica são mostrados na 

Figura 4.28. 

 

 

 

Figura 4.28 - Evolução da resistência elétrica da amostra em função da temperatura e da 

composição do gás do meio 

 

Verifica-se que a 200 ml/min de ar sintético puro, na temperatura de 150 ºC a 

resistência da amostra é de 39 Mohm. Este valor é coerente com o encontrado na 

literatura (Pervaiz & Gul, 2012). Ele é consequência das resistências elétricas 

provenientes da natureza do pó, das juntas entre os cristalitos, da porosidade da amostra 

resultante do processo de deposição, e das interações entre as moléculas de oxigênio e 

os cristalitos das amostras.  

Na temperatura de 200 ºC, a resistência medida é de 8 Mohm, o que representa 

uma diminuição de 80,2% com relação ao valor medido a 150 ºC. A diferença da 

resistência medida entre 200 ºC e 250 ºC, e entre 250 ºC e 300 ºC é de 62,5% e 72,5%, 

respectivamente. 

A 300ºC há uma modificação na tendência da variação da resistência com a 

temperatura. O valor de R nesta temperatura é mais baixo do que o esperado. Isto é 
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atribuído à mudança do processo de condução, o que é típico de nanopartículas de 

ferrita de cobalto (Xiangfeng et al., 2006). Análises a temperaturas mais elevadas 

poderiam confirmar esta interpretação, porém as mesmas não foram realizadas devido a 

limitações experimentais. 

Em presença de 10 ppm de NO2, a resistência da amostra a 150 ºC é de 144 

Mohm. Portanto, a existência de NO2 no meio proporciona um aumento na resistência 

de 269 % comparada a medição feita em presença de ar sintético. 

A 200 ºC a resistência é 86 % menor que a 150ºC. Entre 200 ºC e 250 ºC, e 250 

e 300 ºC a diferença é de 77 % e 80 %, respectivamente. Assim como em presença de ar 

sintético, a resistência medida a 300 ºC sob atmosfera de ar sintético com 10 ppm de 

NO2 é menor do que o esperado. No entanto, esta diferença é menos importante do que 

a medida em ausência de NO2. 

Em todas as faixas de temperatura analisadas, a presença de NO2 gera o aumento 

da resistência da amostra. Isto é consequência das interações entre as moléculas de NO2 

e as da amostra. 

A Figura 4.29 mostra o traçado do logarítmico na base dez da condutância em 

função do inverso da temperatura absoluta. Esta curva representa a linearização da 

equação de Arrhenius para a condutividade elétrica. 
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Figura 4.29 - Traçado da equação de Arrhenius linearizada aplicada à condutância do 

sensor 

 

Na Figura 4.29 não é constatado uma modificação na inclinação das curvas, 

apesar da análise feita sobre os valores de resistência a 300 ºC sugerirem que há uma 

modificação no mecanismo de condução a partir desta temperatura. Uma modificação 

importante na inclinação da reta, e, portanto, uma modificação no mecanismo de 

condução só deverá ocorrer em temperaturas mais elevadas (Xiangfeng et al., 2006). 

A energia de ativação do processo de condução foi calculada com base na Figura 

4.29. A equação de Arrhenius linearizada para o sensor em presença de ar sintético seco 

puro e ar sintético seco com 10 ppm de NO2 assumiu a forma 𝑦 = −6125,3𝑥 − 2,9951 

e 𝑦 = −7919,3𝑥 − 0,1047, respectivamente. O coeficiente de ajuste, R², assumiu os 

valores 0,9943 e 0,9975, respectivamente, o que é satisfatório. Com base no coeficiente 

angular destas equações extraiu-se a energia de ativação do processo de condução para 

cada um dos casos, a qual é de 0,53 eV e 0,68 eV em ausência e presença de NO2, 

respectivamente. 

O aumento na energia de ativação representa a diminuição da mobilidade 

aparente das cargas que dominam a condução elétrica na amostra. Portanto, o aumento 
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verificado em presença de 10 ppm de NO2 é consequência direta de sua interação com a 

superfície de CoFe2O4. 

Por se tratar de um gás oxidante, a interação das moléculas de NO2 com a 

superfície de CoFe2O4 gera a diminuição da densidade eletrônica na banda de condução 

do material. Uma vez que a resistência elétrica de CoFe2O4 aumentou com a diminuição 

da densidade eletrônica na camada citada, assume-se que o mesmo é um semicondutor 

do tipo-n.  

 

4.7.2. Cinética da resposta a dióxido de nitrogênio 

 

A sensibilidade e cinética de resposta do sensor produzido a partir de 

nanooctedros de CoFe2O4 foi avaliada a diferentes temperaturas e concentrações do gás. 

Inicialmente se verificou a repetibilidade da resposta do sensor. Para isto foi escolhida a 

temperatura de 200 ºC e a concentração de poluente de 10 ppm. Foram feitos três ciclos 

de injeção-recuperação. Os resultados encontram-se na Figura 4.29. 
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Figura 4.30 - Traçado da variação porcentual da resistência do sensor para três ciclos de 

injeção-recuperação a 200 ºC 

 

Após cada ciclo de injeção-recuperação, nota-se que o sensor apresenta um 

decaimento gradativo em sua sensibilidade, e um aumento em sua linha de base. No 

primeiro ciclo, a linha de base é estável em 0 %, no segundo ciclo ela se estabelece em 9 

%, e no terceiro ciclo em 19 %. Os valores de sensibilidade são de 170 % no primeiro e 

segundo ciclo, e de 165 % no terceiro ciclo. 

 Os tempos de resposta se mantêm próximos a 15 minutos para todos os ciclos, 

porém o tempo de retorno, que é de 136 minutos no primeiro ciclo, passa a ser de 180 

minutos no segundo, e de mais de 250 minutos no terceiro ciclo. O sensor experimenta, 

portanto, um aumento de mais de 85 % em seu tempo de retorno entre o primeiro e o 

terceiro ciclo. Quando purgado com ar sintético seco durante 24 horas na mesma 

temperatura da análise, o sensor foi retestado e apresentou sensibilidade, tempo de 

resposta e retorno semelhantes aos obtidos no primeiro ciclo. 
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 A evolução das propriedades de detecção do sensor com o tempo de uso é um 

fenômeno bem conhecido e cujas características dependem intrinsecamente da natureza 

do material ativo.  

Os nanooctaedros de CoFe2O4 apresentam piora em sua sensibilidade e tempo de 

retorno com o avanço do tempo de uso, porém após purgar o sistema por tempo 

suficiente, suas características de detecção iniciais são reestabelecidas. Considera-se, 

portanto, que o decaimento das propriedades de detecção do sensor é consequência da 

saturação dos sítios ativos, porém esta saturação não gera modificações na estrutura 

química dos nanooctaedros de CoFe2O4, sendo, portanto, reversível. 

A sensibilidade do sensor em função da concentração do poluente também foi 

avaliada. A faixa de concentração estudada foi de 1 ppm a 50 ppm de dióxido de 

nitrogênio.  

A diferença da sensibilidade a 10 ppm e 50 ppm de dióxido de nitrogênio é de 

aproximadamente 10 %, o que significa que o limite superior de detecção do sensor é 

próximo a 50 ppm. A 1 ppm, o sensor apresenta sensibilidade próxima a 40 %. Portanto, 

o mesmo é capaz de detectar concentrações mais baixas a esta. A evolução de sua 

sensibilidade com a concentração segue relação logarítmica. Este resultado é 

semelhante ao encontrado na literatura para alguns óxidos simples possuindo cristalitos 

em arranjos hierárquicos mesoporosos (Chen et al., 2011), e inferior ao de materiais 

clássicos, como óxido de tungstênio (Teoh et al., 2003). 

O efeito da temperatura na cinética de resposta do sensor produzido a partir de 

nanooctaedros de CoFe2O4 foi estudada. Os resultados são mostrados na Figura 4.31 e 

discutidos abaixo. 
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Figura 4.31 - Cinética da detecção de 10 ppm de NO2 a diferentes temperaturas 

 

Percebe-se claramente que a resposta do material a 10 ppm de NO2 a 150 ºC é 

mais importante do que nas outras temperaturas testadas. No entanto, o mesmo leva 

cerca de 120 minutos para atingir 90% de sua resposta máxima após a injeção, e mais de 

400 minutos para retornar ao valor de resistência inicial quando parada a injeção do 

poluente.  

O aumento da temperatura proporciona uma diminuição significativa do tempo 

de retorno e de resposta. Entre 150 ºC e 200 ºC o tempo de retorno passa de mais de 400 

minutos para aproximadamente 140 minutos, enquanto o tempo de resposta diminui de 

120 minutos a cerca de 10 minutos, o que representa uma diminuição de cerca de 90 %.  

Nas temperaturas de 250 ºC e 300 ºC o tempo de reposta é o mesmo e apenas 4 

minutos inferior ao de 200 ºC, enquanto o tempo de retorno diminui para 50 e 25 

minutos, respectivamente. Estas tendências podem ser observadas na Figura 4.32. 
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Figura 4.32 - Sensibilidade e tempos de resposta e retorno do sensor em função da 

temperatura 

 

O processo de detecção de gás pode ser estudado por analogia a processos de 

adsorção e reação química já que são as interações provenientes dos mesmos que geram 

a modificação das propriedades elétricas da amostra. 

A vazão constante, o aumento da temperatura irá favorecer a penetração das 

moléculas do gás nos poros de CoFe2O4, assim como às interações físico-químicas entre 

as moléculas dos gases (NO2 e O2) e a superfície da amostra, o que se traduz em um 

tempo de resposta menor em maiores temperaturas. 

O aumento da temperatura irá também favorecer a dessorção dos produtos das 

interações entre os gases, o que gera um tempo de retorno menor a temperaturas altas do 

que em temperaturas baixas. 

No entanto, o favorecimento da dessorção dos produtos pode levar à diminuição 

do tempo médio de contato entre os gases e a superfície da amostra, e, portanto, as 

modificações elétricas provenientes das interações entre os mesmos serão menos 

importantes, o que gera a diminuição da sensibilidade do sensor. 

Estes apontamentos são coerentes com o observado na detecção de NO2 sobre 

nanooctaedros de CoFe2O4. A constância do tempo de resposta entre as temperaturas de 
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200 ºC e 300 ºC deve ser analisado considerando também sítios de adsorção com 

diferentes energias. 

Para a verificação da existência de sítios de adsorção com diferentes energias, a 

cinética de detecção foi derivada em função do tempo. O resultado é mostrado na Figura 

4.32. 
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Figura 4.33 - Traçado da derivada da cinética de detecção sobreposto à cinética de 

detecção nas temperaturas de a) 150 ºC, b) 200 ºC e c) 250 ºC 
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 Na temperatura de 150 ºC é possível notar uma variação positiva na derivada 

logo após o início da detecção. Esta variação atinge um máximo cerca de 3 minutos 

após a injeção do poluente, e então diminui lenta e regularmente até atingir zero, o que 

ocorre próximo da região onde a injeção do poluente é parada. 

 A 200 ºC nota-se o surgimento de um comportamento que se repete a 250 ºC. A 

200 ºC, logo após a injeção do poluente, a derivada do sinal com o tempo aumenta, 

passa por um máximo após dois minutos, e então começa a diminuir mais lentamente do 

que subiu, até que em cinco minutos após a injeção sofre uma queda brusca e então 

diminui lentamente até zero. A 250 ºC o máximo ocorre a aproximadamente um minuto 

após a injeção, e a queda a cerca de três minutos. 

A 300 ºC não é possível detectá-lo com precisão devido à baixa razão 

sinal/ruído, mas ainda assim se constata modificação na tendência cerca de 5 minutos 

após o início da detecção. 

A variação brusca na tendência da derivada do sinal em função do tempo entre 

200 ºC e 250 ºC pode ser atribuída à existência de diferentes taxas de adsorção, o que 

ocorre devido à presença de sítios de adsorção com diferentes energias. Apenas uma 

variação foi notada nesta faixa de temperatura, o que indica a existência de dois tipos de 

sítios na amostra. 

A variação da energia de ativação de sítios de adsorção com a temperatura 

depende da natureza dos mesmos. Uma vez que a 150 ºC não foi observada variação 

brusca da derivada do sinal com o tempo, supõe-se que um dos sítios existentes na 

amostra se torna mais ativo do que o outro com o aumento da temperatura, o que 

causaria o efeito encontrado na derivada do sinal com o tempo. 

Uma vez que o máximo da derivada do sinal com o tempo ocorre a tempos 

menores com o aumento da temperatura, um dos sítios de adsorção deve se saturar mais 

rapidamente que o outro. 

Como o tempo de resposta do sensor continua o mesmo entre 200 ºC e 300 ºC, 

acredita-se que, enquanto um dos sítios se satura rapidamente, o outro, menos sensível 

ao efeito da temperatura, leva mais tempo para se saturar na faixa analisada. 

Para fins de comparação, nanoesferas de CoFe2O4 com tamanho médio de 20 nm 

foram testados quanto à suas capacidades em detectar dióxido de nitrogênio. As 

condições dos testes foram as mesmas utilizadas para os nanooctaedros de CoFe2O4. 

Ciclos do tipo injeção-recuperação-injeção foram realizados sobre amostras a 

200 ºC. Na primeira injeção, a resistência do sensor passou de 13 Mohm para 33 Mohm, 
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o que representa uma sensibilidade de 155 %. A sensibilidade foi de 120 % no segundo 

ciclo, e de 110 % no terceiro e no quarto ciclo. O resultado obtido na primeira injeção 

não pôde ser reproduzido mesmo após 12 horas de purga a 10 ml/min de ar sintético 

seco. 

A diminuição da sensibilidade do sensor como função da quantidade de ciclos, 

seguida por estabilização em valores inferiores à primeira injeção, pode ser atribuída à 

saturação e/ou à alteração da estrutura dos sítios ativos existentes na amostra. 

Os valores medidos são inferiores àqueles obtidos quando nanooctaedros de 

CoFe2O4 são utilizados. A diferença se torna mais importante a partir da segunda 

injeção. 

A 250 ºC, a sensibilidade do sensor é de 22 %. O aumento de 50 ºC gera uma 

diminuição de 80 % considerando as medições do terceiro e do quarto ciclo a 200 ºC. A 

300 ºC não há resposta do sensor à presença de 10 ppm de dióxido de nitrogênio. Os 

tempos de resposta e retorno do sensor são de 25 minutos e 250 minutos a 200 ºC, e de 

16 minutos e 83 minutos a 250 ºC. A derivada da resistência com o tempo não apontou 

indícios da existência de sítios de adsorção de diferentes naturezas. 

Há uma diferença importante tanto na sensibilidade, quanto nos tempos de 

resposta e retorno do sensor produzido com base nas nanoesferas e nanooctaedros de 

CoFe2O4. A diferença dos tempos de resposta e retorno a 200 ºC e 250 ºC são, 

respectivamente, de 80 % e 50%, e de 47 % e 45 %. Em termos de sensibilidade, a 

distância entre os nanooctaedros e as nanoesferas atinge 35 % a 200 ºC, e 65 % a 250 

ºC. 

O aumento da temperatura do teste proporciona a diminuição da diferença entre 

os tempos de resposta e retorno dos nanooctaedros e das nanoesferas, e o aumento da 

diferença entre as sensibilidades. A sensibilidade das nanoesferas é mais susceptível aos 

efeitos da temperatura do processo de detecção do que os nanooctaedros. 

Fica claro, portanto, que os processos de detecção de gases, dentro das condições 

testadas, são regidos em parte pelas características superficiais dos materiais. As faces 

{111} de CoFe2O4 são mais sensíveis à presença de dióxido de nitrogênio do que o 

conjunto de todas as faces, e possuem sítios de adsorção com duas naturezas diferentes. 

O fato de haverem dois tipos de sítios nos nanooctaedros, e um tipo nas esferas 

pode ser justificada em função dos planos cristalográficos. As faces {111} da estrutura 

cúbico espinélio do CoFe2O4 é constituída de sítios cristalográficos octaédricos em 

maior extensão do que de sítios tetraédricos. Os sítios octaédricos dos nanooctaedros 
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possuem, como já explicado, vacâncias de carga positiva causadas pela presença de 

Co
3+

 na estrutura. 

É plausível, de acordo com os resultados, que as vacâncias consequentes de Co
3+

 

sejam responsáveis por um tipo de sítio de adsorção, enquanto a rede composta por 

Co
3+

, Fe
3+

 e O2 seja responsável por outro tipo de sítio. Caso todos os planos 

cristalográficos fossem expostos, o que acontece em esferas, a presença de sítios 

cristalográficos ocatédricos seria menos importante, e, consequentemente, também o 

seria o efeito das vacâncias, podendo neste caso, devido a limitações experimentais, ser 

negligenciadas. 

Os resultados de detecção obtidos são inferiores aos encontrados na literatura 

para sistemas tradicionais, tanto no tocante à sensibilidade do material, quanto com 

relação aos tempos de resposta e retorno (Zeng et al., 2012). 

 

4.7.3. Modelagem da resposta cinética do sensor a 10 ppm de dióxido 

de nitrogênio 

 

No intuito de verificar fisicamente as conclusões tiradas sobre o comportamento 

cinético do sensor, os dados cinéticos experimentais foram modelados de acordo com o 

modelo mostrado na seção Metodologia. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 

4.7 e discutidos abaixo. Mostram-se apenas os resultados do modelo que apresentou 

melhor adequação. 
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Tabela 4.7 - Resultados da modelagem dos dados cinéticos de detecção e recuperação 

do sensor 

Temperatura 

(ºC) 
Tipo R² G0 G1 τ1 G2 τ2 

150 

Resposta – dois 

sítios 
0,99898 2,67E-

8 
-1,17E-8 6,86 

-8,18E-

9 
53,88 

Retorno – um sítio 0,99876 4,58E-

8 
-3,88E-8 2056,92 - - 

200 

Reposta – dois 

sítios 
0,99902 

1,36E-

7 
-7,35E-8 2,01 

-1,48E-

8 
10,02 

Retorno – um sítio 0,99878 1,1E-7 
-7,189E-

8 
61,71 - - 

250 

Reposta – dois 

sítios 
0,99976 3,19E-

7 
-1,47E-8 2,56 

-1,02E-

7 
2,88 

Retorno – um sítio 0,99748 3,34E-

7 
-1,35E-7 20,71 - - 

300 

Reposta – um sítio 0,95256 
1,13E-

6 
-1,21E-7 2,59 - - 

Retorno – dois 

sítios 
0,9902 

1,21E-

6 
-1,73E-7 5,52 - - 

 

Verifica-se que, com exceção dos dados de resposta do sensor a 300 ºC, o 

modelo possuiu coeficiente de determinação superior a 0,99, o que indica boa 

correlação com os dados experimentais. 

 Entre 150 ºC e 250 ºC, o modelo mais adequado considerou a existências de 

dois sítios com naturezas diferentes. O primeiro sítio apresenta tempo de saturação τ1 

menor do que o segundo sítio, e possui valores semelhantes entre 200 ºC e 300 ºC. O 

tempo de saturação do segundo sítio τ2 diminui com o aumento da temperatura de 150 

ºC a 250 ºC, e se torna desprezível a 300 ºC. 

A energia de ativação dos dois sítios é calculada também utilizando a equação de 

Arrhenius. Os gráficos gerados a partir da aplicação da equação linearizada de 

Arrhenius aos dados experimentais são mostrados na Figura 4.34. 
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Figura 4.34 - Gráficos linearizados de Arrhenius para cálculo da energia de ativação dos 

sítios envolvidos nos processos de a) resposta e b) recuperação do sensor. 
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Para o primeiro sítio de adsorção envolvido no processo de resposta do sensor, 

verifica-se a existência de duas tendências diferentes, ambas apresentando coeficiente 

de correlação R² superior a 0,99 entre os dados e o modelo linear. Estão são 

identificadas na Figura 4.34a pelas legendas τ1,1 e τ1,2, as quais ocorrem entre as 

temperaturas de 150 ºC e 200 ºC, e 200 ºC e 300 ºC, respectivamente. Entre 150 ºC e 

200 ºC, a energia de ativação é de 0,42 eV, a qual foi extraída do coeficiente angular da 

equação 𝑦 = 4912,2𝑥 − 9,6871 . Entre 200 ºC e 300 ºC, ela se aproxima de zero 

(equação 𝑦 = −69,829𝑥 + 1,0735), o que é coerente com o fato de que não ocorre 

modificação no tempo de saturação deste sítio para esta faixa de temperatura. Para o 

segundo sítio de adsorção, a energia de ativação é de 0,56 eV (equação 𝑦 = 6489,5𝑥 −

11,374). 

O segundo sítio possui energia de ativação superior ao primeiro, cujo processo 

de saturação se apresenta espontâneo entre 200 ºC e 300 ºC. A diferença entre as 

energias de ativação dos sítios de adsorção está provavelmente relacionada às diferentes 

espécies de oxigênio quimicamente adsorvidas (Bharti et al., 2010) sobre eles.  

Estes resultados são coerentes com as suposições feitas anteriormente sobre a 

existência de dois sítios de adsorção com naturezas diferentes, e sobre suas cinéticas de 

saturação.  

A cinética de recuperação do sensor também foi modelada. Para este caso, na 

faixa de temperatura estudada a existência de apenas um sítio de adsorção como fator 

limitante do processo é suficiente para gerar boa correlação entre os dados 

experimentais e os obtidos com o modelo. Portanto, o processo de recuperação de um 

dos dois sítios descritos acima é espontâneo e instantâneo. A energia de ativação 

associada à recuperação do sítio que limita o processo é de 0,8 eV (equação 𝑦 =

9309𝑥 − 14,799). 

A energia de ativação do processo de recuperação é superior à energia de 

ativação relacionada à resposta do sensor. Isto significa que a dessorção dos gases 

resultantes da reação entre o dióxido de nitrogênio e o oxigênio requer mais energia do 

que a adsorção destes últimos.  

A energia de ativação de um processo de adsorção/dessorção é intrinsecamente 

relacionada aos aspectos físicos do sensor – resistências físicas relacionadas ao arranjo 

dos cristalitos – e à sua afinidade química com os gases. Uma vez que não é 

considerado possível haver modificação no arranjo dos cristalitos que formam o sensor 

devido ao processo de adsorção, o requerimento de mais energia para que ocorra a 
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dessorção do que a adsorção está, no caso estudado, relacionada à afinidade química 

entre os gases provenientes da reação entre dióxido de nitrogênio e oxigênio, e a 

superfície do sensor. 

Em comparação com dados da literatura, verifica-se que a energia de ativação 

dos processos de adsorção e dessorção obtidos para os nanooctaedros chegam a ser 10 

vezes superiores aos encontrados para outras ferritas na detecção de monóxido de 

carbono (Bharti et al., 2010). Isto é coerente com os elevados tempos de resposta e de 

recuperação obtidos para os nanooctaedros.  

 

4.7.4. Resposta do sensor a 10 ppm de monóxido de carbono 

 

O sensor produzido com base em nanooctedros de CoFe2O4 foi também testado 

quanto a sua capacidade de detectar monóxido de carbono. Testes iniciais foram 

realizados na temperatura de 200 ºC em presença de 10 ppm do poluente. Os resultados 

obtidos são mostrados na Figura 4.35. 
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Figura 4.35 - Traçado da variação porcentual da resistência do sensor para três ciclos de 

injeção de CO-recuperação a 200 ºC 

 

Percebe-se que, em presença de monóxido de carbono, a resistência do sensor 

sofre um aumento de, aproximadamente, 130 %. O aumento da resistência de um 

material em presença de gás redutor, como é o caso do monóxido de carbono, 

caracteriza-o como um semicondutor do tipo p. Neste tipo de semicondutor, a principal 

forma de condução elétrica se dá através de lacunas. Portanto, ao receber os elétrons 

resultantes da oxidação do monóxido de carbono, a densidade de lacunas no material 

diminui, o que gera o aumento de sua resistência elétrica. 

Testes foram realizados em diferentes temperaturas (150 ºC a 350 ºC) e 

concentrações de poluente (de 1 ppm a 500 ppm). O material se comportou de maneira 

semelhante em todas as condições testadas. Este resultado é incoerente, uma vez que foi 

identificado através de teste com dióxido de nitrogênio que os nanooctaedros de 

CoFe2O4 se comportam como um semicondutor do tipo n. 

No intuito de identificar a fonte do problema, o mesmo sensor foi testado em 

outras instalações – sítio de Marselha do IM2NP. A 200 ºC e sob fluxo de 90 ppm de 
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monóxido de carbono diluído em ar sintético seco, o sensor apresentou a resposta 

mostrada na Figura 4.36. 

 

 

Figura 4.36 - Resposta do sensor a 90 ppm de CO obtida em sistema de medidas do sítio 

do IM2NP em Marselha 

 

Apesar da baixa qualidade do sinal obtido, característica do sistema de medida, é 

possível notar que há uma diminuição da resistência do material tão logo monóxido de 

carbono é injetado no sistema, sendo esta uma característica de semicondutores do tipo 

n. Quando, ao invés de monóxido de carbono, se injetou dióxido de nitrogênio no 

mesmo sistema de medição, o sinal do sensor aumentou. 

Conclui-se, portanto, que o sistema de medidas utilizado no sítio de Toulon do 

IM2NP foi contaminado por dióxido de nitrogênio. As condições utilizadas na tentativa 

de descontaminação do sistema consistiram de purgar o sistema com fluxo de 50 ml/min 

de ar sintético seco na temperatura de 300 ºC durante cerca de 5 horas. Estas condições 

não foram eficientes na descontaminação da unidade. Sugere-se que a mesma seja 

purgada por, no mínimo, 24 horas a 300 ºC sob fluxo de 50 ml/min de ar sintético seco.  
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Para evitar que o problema de contaminação se repita no futuro, sugere-se ainda 

que a célula seja substituída por uma cujo fluxo de saída seja paralelo com o de entrada, 

e que as peças porosas de cerâmica sejam substituídas por peças densas e compostas 

unicamente de materiais inertes, como aço inoxidável. 

 Em função do tempo disponível, medições complementares da capacidade do 

sensor em detectar monóxido de carbono não foram realizadas.  

 

4.8. Hierarquização de nanooctaedros de CoFe2O4 

 

4.8.1. Produção de grãos de carbono com forma esférica 

 

A rota utilizada para a tentativa de hierarquização de nanooctaedros de CoFe2O4 

se baseia na adsorção dos cristalitos sobre a superfície de materiais submicrométricos 

que possuam forma bem definida. Está é considerada uma hierarquização por template. 

Produziu-se esferas de carbono a partir de tratamento hidrotérmico de glicose 

(C6H12O6). As condições de temperatura e tempo de reação, e concentração do reagente 

foram tiradas da referência (Lee et al., 2013). O material obtido de acordo com o 

procedimento seguido foi analisado por microscopia eletrônica de transmissão e 

varredura. Exemplos de imagens obtidas por MEV são mostrados na Figura 4.37. 

 

 

Figura 4.37 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura de amostra contendo 

esferas de carbono 

 

A partir do mostrado na Figura 4.37 se nota que material esférico foi produzido. 

Ele se encontra aglomerado e, de acordo com análise de espectroscopia de energia 

dispersiva, não possui elementos diferentes de carbono e oxigênio em sua composição. 
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Estima-se que em sua superfície existam grupos OH- e COOH-. A quantificação precisa 

estes elementos e grupos não é possível por EDS. 

A amostra analisada não possui grãos com outras formas, e não há indícios de 

que os pós sejam recobertos de outros materiais, o que significa que o procedimento de 

lavagem foi suficiente para garantir a pureza do pó. 

A superfície dos grãos se mostra irregular, havendo regiões em que existem 

depressões ou estiramentos. A presença destas imperfeições aponta que os grãos ainda 

se desenvolviam quando se parou o processo de síntese. 

Na Figura 4.38 é mostrado um aglomerado de grãos, semelhante ao visto por 

MEV, mas também um único grão isolado. Nota-se por estas imagens que os grãos não 

estão coalescidos uns aos outros. Portanto, as forças que os mantêm unidos são fracas. 

Estima-se que os grãos podem ser dispersados em solução em certas condições. 

 

 

Figura 4.38 - Imagens de microscopia eletrônica a transmissão de a) grão isolado de 

esfera de carbono na magnificação de 43.000 vezes, e b) aglomerado de esferas de 

carbono na magnificação de 9.900 vezes 

 

Em função do contraste das imagens, percebe-se que os grãos são ocos, assim 

como se esperava. É impossível determinar a espessura de suas paredes. Assim como 

mostrado por MEV, por MET não foram identificados grãos com outras formas, ou 

recobertos de algum material. 

Nota-se através da Figura 4.35 e Figura 4.36 que o pó possui grãos com 

tamanhos que diferem entre si. Através de medições, verificou-se que os grãos possuem 

tamanho médio de 200 nm. O menor grão encontrado possui 100 nm de diâmetro, e o 

maior possui 300 nm. 
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4.8.2. Adsorção de nanooctaedros de CoFe2O4 sobre esferas de 

carbono 

 

O processo de hierarquização dos cristalitos consistiu em três etapas: dispersão 

dos nanooctaedros de CoFe2O4 e dos grãos de carbono com forma esférica em solução 

aquosa, adsorção de nanooctaedros sobre a superfícies das esferas, eliminação da 

esferas por calcinação. 

A eficácia do processo de dispersão foi analisada qualitativamente. Comparou-se 

visualmente as amostras obtidas a diferentes pH e concentração dos pós. O parâmetro 

observado foi a existência e altura de menisco separando a fase rica em sólidos e a 

pobre, e o acúmulo de sólidos no fundo do recipiente. Exemplo de amostra contendo os 

parâmetros de comparação é mostrado na Figura 4.39a, e outra não contendo estes 

parâmetros é mostrada na Figura 4.39b. A amostra 13 foi usada para o preparo da 

dispersão mostrada. 

 

 

Figura 4.39 - Exemplo de suspensões a) contendo a presença de menisco e sólidos 

depositados e b) não contendo tais elementos 

 

Constatou-se que na faixa de pH de 1,5 a 5, este último sendo o limite superior 

testado, ocorre a diminuição da altura do menisco e o aumento da quantidade de sólidos 

no fundo do recipiente com o aumento do pH. Aumentando o pH de 2 até 5, a piora na 
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dispersão é facilmente notada. Entre os pHs 1,5 e 2, a diferença na eficiência da 

dispersão é mais sutil. Em pH 1, o menisco possui altura inferior do que a 1,5, e a 

quantidade de sólidos no fundo é maior. 

Portanto, o pH escolhido para a realização dos testes de dispersão foi de 1,5. 

Neste pH, as quantidades de sólidos e de solução ácida que gerou a melhor dispersão foi 

de 0,05 g de CoFe2O4 e 0,01 g de esferas de carbono, cada qual sendo disperso em 5 mls 

de solução ácida. A solução resultante da mistura das soluções contendo os 

nanooctaedros de CoFe2O4 e os grãos esféricos de carbono foi deixada em repouso em 

temperatura ambiente por dez horas. Após secagem da solução, o pó obtido foi 

analisado por MET. A Figura 4.40 mostra imagens de MET de amostra produzida de 

acordo com este procedimento. 

 

 

Figura 4.40 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de grãos que 

exemplificam resultado do processo de adsorção nas magnificações de a) 43.000 vezes e 

b) 19.500 vezes 

 

A amostra mostrada na Figura 4.40 apresentou grãos esféricos de carbono bem 

recobertos pelos nanooctaedros de CoFe2O4, assim como grãos apenas parcialmente 

recobertos, ou mesmo sem algum nanooctaedro sobre sua superfície. A presença de 

nanooctaedros livres e bem dispersos foi identificada, o que é coerente com o fato de 

haverem grãos esféricos livres. 

Estes resultados são consequência da má dispersão dos grãos esféricos de 

carbono. Quando estes são produzidos, eles são secados antes da dispersão. Esta 

secagem faz com que eles se aglomerem intensamente, como mostrado anteriormente. 
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A potência do banho de ultrassom utilizado não é possível para dispersá-los totalmente, 

gerando apenas a diminuição do tamanho dos aglomerados. 

A solução encontrada para este problema foi eliminar a etapa de secagem do 

processo de obtenção dos grãos esféricos de carbono. Sendo assim, os mesmo foram 

armazenados na solução resultante de sua lavagem, e diluídos para a concentração dos 

testes de adsorção. O pH desta solução foi controlado com a adição de solução 0,1 M de 

HCl. O restante do procedimento de adsorção foi mantido o mesmo. Os resultados 

obtidos são mostrados na Figura 4.41. 

 

 

Figura 4.41 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de grãos de amostra 

produzida a partir do melhoramento do processo de adsorção nas magnificações de a) 

43.000 vezes e b) 29.000 vezes 

 

Conforme mostrado, não foram encontrados em quantidade pertinente nesta 

amostra grãos esféricos de carbono ou de nanooctaedros de CoFe2O4 que não 

estivessem recobertos ou adsorvidos, respectivamente.  

A taxa de recobrimento dos grãos esféricos pelos nanooctaedros é melhor do que 

o da amostra anterior. É possível observar nesta amostra que os cristalitos de CoFe2O4 

se adsorvem homogeneamente na superfície das esferas, e seguem as deformações 

presentes nelas, as quais foram apontadas previamente. Portanto, o processo de 

hierarquização proposto é função do grau de dispersão dos grãos no meio onde ocorrera 

a adsorção. Imagens a magnificações mais importantes, conforme mostrado na Figura 

4.42, mostram que os cristalitos de CoFe2O4 interagem com a superfície da esfera de 

carbono.  
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Figura 4.42 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução de 

grãos do pó produzido por adsorção sem a etapa de secagem das esferas de carbono 

mostrando a) vários cristalitos e b) um cristalito adsorvido sobre a esfera de carbono 

 

4.8.3. Eliminação de esferas de carbono – Hierarquização 

 

Uma vez concluído o processo de adsorção, e tendo o pó sido caracterizado, o 

mesmo foi calcinado a 350 ºC durante 24 horas para eliminar as esferas de carbono.  O 

resultado obtido é mostrado na Figura 4.43. 

 

 

Figura 4.43 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de grãos de amostra 

produzida após o processo de calcinação nas magnificações de a) 19.500 vezes e b) 

71.000 vezes 

 

 Nesta imagem se nota a presença de aglomerados de nanooctaedros que 

possuem, internamente, formas esféricas semelhantes às obtidas após a adsorção. Estas 
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formas possuem diâmetro inferior ao diâmetro médio dos grãos de esferas de carbono. 

São também encontrados aglomerados de menor tamanho que possuem forma esférica. 

Análise a magnificações mais importantes não apontaram a presença de esferas de 

carbono. Nesta amostra, não foram encontrados grãos esféricos de carbono sozinhos, 

aglomerados, ou parcialmente recobertos com nanooctaedros. 

A retração da estrutura esférica formada por nanooctaedros é causada pela 

eliminação total ou parcial dos grãos esféricos de carbono. Em temperaturas 

suficientemente baixas, a calcinação do carbono ocorre lentamente, não havendo, 

portanto, explosão. 

Supõe-se que a 350 ºC a velocidade da reação que transforma carbono elementar 

em CO/CO2 não seja elevada, o que gera uma diminuição gradativa da estrutura da 

esfera de carbono, até sua total disparição. Os nanooctaedros se rearranjam 

continuamente durante a eliminação da matéria carbônica até atingir tamanho suficiente 

para que as tensões resultantes dos contatos entre os cristalitos impeçam a diminuição 

da estrutura. Isto lhes dá a forma esférica encontrada. No entanto, não é possível dizer 

se os aglomerados de nanooctaedros sob a forma de esferas podem ser dispersos. 

 Em função do exposto, conclui-se que o processo de calcinação foi suficiente 

para a eliminação de esferas de carbono, e que os nanooctaedros que recobriam as 

esferas mantiveram a forma esférica, formando, portanto, uma estrutura hierárquica.  
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5. Conclusão e perspectivas 

 

Nanooctaedros de CoFe2O4 foram produzidos por rota hidrotérmica pela 

primeira vez. Os cristalitos são cristalinos e quimicamente homogêneos. O tamanho 

médio de cristalito foi deduzido a partir de dados de difração de raios-x, e medidos 

diretamente a partir de imagens de microscopia eletrônica à transmissão. Os resultados 

das duas técnicas estão em bom acordo entre si. A distribuição do tamanho de cristalitos 

foi larga e possuiu valor médio entre 16 nm e 20 nm dependendo da amostra. O efeito 

dos parâmetros de processo na pureza dos pós foi determinado. O tensioativo brometo 

de cetiltrimetailamônio impediu a formação da fase goetita. Ele também contribuiu para 

o aumento da microdeformação dos cristalitos de CoFe2O4 e modificou o estado de 

oxidação do cobalto. As partículas octaédricas são compostas em maior extensão de 

planos {111}, e em menor extensão de planos {100}. A truncação dos cristalitos 

octaédricos pelos planos {100} depende da natureza do agente precipitante. Hidróxido 

de sódio mostrou se adsorver preferencialmente nos planos {111} de CoFe2O4, 

enquanto trietilamina no planos {100}. 

Os cristalitos octaédricos mostraram atividade catalítica na reação de oxidação 

do monóxido de carbono. Eles geram conversão de 80% a 350 ºC, e taxa de reação de 

1,65 mmol/min.m² a 50 ml/min. Quando comparados a cristalitos em forma de esferas, 

os octaedros geram taxas de reações superiores a partir de 250 ºC, mas apresentaram 

taxa de conversão inferior. Quando livres de resistências físicas, nanooctaedros de 

CoFe2O4 apresentam atividade catalítica inferior a nanoesferas. Constatou-se, portanto, 

que as faces {111} do CoFe2O4 possuem atividade catalítica na oxidação do monóxido 

de carbono, mas a mesma é inferior à atividade oriunda da presença de todas os planos 

cristalográficos, sendo esta uma característica das esferas. 

Testou-se também as propriedades de detecção de NO2 de nanooctaedros de 

CoFe2O4, e comparou-se as mesmas com a de esferas de CoFe2O4 de mesmo tamanho. 

Os nanooctaedros se comportaram como semicondutores do tipo n. Eles apresentaram 

respostas superiores às esferas, sendo capazes de detectar NO2 em menor tempo e com 

maior sensibilidade. Os nanooctaedros se mostraram ativos em toda a faixa de 

temperatura analisada. O aumento de temperatura gera a diminuição dos tempos de 

resposta e retorno, e da sensibilidade do detector. Os nanooctaedros apresentam, ainda, 
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dois tipos de sítios de adsorção. A confirmação deste fato foi realizada por modelagem 

da resposta cinética. 

Desenvolveu-se uma rota de produção de materiais hierárquicos. Ela se baseou 

na capacidade de esferas de carbono funcionalizadas de adsorver cristalitos de CoFe2O4 

sobre sua superfície. Uma vez os cristalitos tenham sidos adsorvidos, a eliminação das 

esferas de carbono é realizada por calcinação, sobrando apenas os cristalitos de 

CoFe2O4 organizados na forma de esferas com o interior vazio. Determinou-se que a 

dispersão das esferas de carbono e dos cristalitos de CoFe2O4 no meio onde ocorre a 

adsorção é o principal fator no que concerne a homogeneidade da distribuição dos 

cristalitos sobre a superfície das esferas. Não foi possível testar a influência da 

hierarquização dos cristalitos em suas atividades catalíticas e em suas capacidades de 

detecção. Ainda, não determinou-se quão mecanicamente estável é a estrutura 

hierárquica desenvolvida. 

Como perspectiva para a continuação de pesquisas relacionadas ao tema deste 

trabalho, sugere-se a análise das propriedades catalíticas e de detecção dos cristalitos 

produzidos em presença de trietilamina já que os mesmos possuem maior extensão do 

plano {100} que os nanooctaedros, assim como a tentativa de produção de CoFe2O4 em 

meio composto apenas de trietilamina, ou de mistura de água e trietilamina em 

diferentes proporções na tentativa de se produzir cristalitos com a forma de cubos, ou 

seja, compostos unicamente de planos {100}. 

No que concerne os resultados de catálise e de detecção, sugere-se o estudo 

experimental do mecanismo de oxidação do CO em presença de catalisadores a base de 

nanooctaedros e nanoesferas de CoFe2O4, assim como do mecanismo da reação de 

redução de NO2 em presença destes mesmos materiais.  

Sugere-se também que a avaliação das propriedades catalíticas e de detecção de 

nanooctaedros hierárquicos de CoFe2O4 seja feita, e que leve em consideração as 

propriedades mecânicas, o tamanho e a forma das estruturas hierárquicas. 

Em consequência dos resultados obtidos ao longo desta tese de doutorado, foram 

projetados trabalhos cujos objetivos foram estudar de maneira mais profunda 

determinadas questões que fugiam ao escopo desta tese. Neste sentindo, foram 

concluídos uma dissertação de mestrado, e um trabalho de iniciação científica. Outro 

trabalho de iniciação científica está em desenvolvimento. 
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8. ANEXO II 

 

Valores da posição dos picos de difração presentes nos difratogramas de raios-x 

e de suas larguras integrais para as amostras 5, 12 e 13. Estes valores foram utilizados 

para os cálculos realizados para a obtenção do tamanho médio do cristalito e sua 

microdeformação. 

 

Amostra 5 Amostra 12 Amostra 13 

2θ 
β 

integral 
2θ 

β 

integral 
2θ 

β 

integral 

18,242 0,41779 18,3395 0,50834 18,335 0,53046 

30,0513 0,42702 30,1873 0,5701 30,2147 0,56432 

35,4211 0,42592 35,5721 0,63289 35,6054 0,6213 

43,0683 0,34212 43,2321 0,66417 43,2886 0,60724 

56,9575 0,50314 57,2242 0,68675 57,2682 0,7053 

62,5415 0,48996 62,8311 0,70287 62,907 0,69348 

 

 

 

 


