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Resumo

Estudo das Propriedades Magnéticas e Estruturais dos Sistemas

Nanoestruturados de Ni-Cu e Haleto CuCl

Autora: Suzana Araújo Barbosa

Orientador: Dr. Marco Antonio Morales Torres

Neste trabalho apresenta-se um estudo, de cunho experimental, de nanopartículas

cristalinas não agregadas e monodispersas de três sistemas a base de Ni e/ou Cu,

produzidas a partir do método sol-gel e com o auxílio do polímero quitosana. O primeiro

sistema é um nanocompósito com diâmetro na faixa de 9-27 nm. As amostras contêm

principalmente a fase de Ni e as fases α e β do hidreto de níquel (NiH). A fase α-NiH

apresentou uma contribuição ferromagnética signi�cativa para T<50 K, e os hidretos

mostraram-se quimicamente estáveis ao longo de vários meses. O segundo sistema tem fase

única e é referente ao semicondutor iônico Cu(I)Cl com partículas esféricas de diâmetro

médio de 9 nm. O terceiro sistema consiste na solução sólida de átomos de Ni e Cu, e

suas amostras contêm várias ligas de NixCu(1−x) para 0, 50 < x < 0, 92, com diâmetros na

faixa de 11-90 nm. Os resultados de microscopia eletrônica de transmissão sugerem que

as fases ricas em Cu estão dispostas nos contornos das partículas, enquanto os núcleos

das mesmas são ricos em Ni. Nas medidas magnéticas para 300<T<800 K percebeu-

se mudanças na magnetização relacionadas com as transições magnéticas das ligas com

70<x<81. Para temperaturas abaixo da transição de Curie (Tc) da liga Ni92Cu8 foi

veri�cado um aumento do sinal magnético devido ao efeito de Hopkinson. Já para T>Tc

foi observada a formação da fase de Gri�ths, a qual é devida a clusters de átomos de

Ni que encontram-se dispersos num ambiente rico em Cu. Os parâmetros críticos obtidos

para esta fase estão de acordo com a literatura. As análises das curvas de histerese revelam

uma constante de anisotropia magnetocristalina efetiva (Keff ) maior que a constante K1

do Ni puro. Esse resultado foi atribuído a contribuições de anisotropia de superfície. A

fase de Gri�ths e o valor aumentado de Keff devem ter sua origem na fases ricas em Cu,

na periferia das nanopartículas. Experimentos de aquecimento das amostras em presença

de campo magnético AC mostraram taxas de absorção especí�cas com valores crescentes



de acordo com o teor de Ni. A máxima variação de temperatura ocorreu em 200 s,

indicando que tais ligas podem ser usadas em hipertermia magnética para o tratamento

de neoplasias.

Palavras-chave: Nanopartículas, Hidreto de níquel, CuCl, Ligas NiCu, Quitosana, Sol-gel.



Abstract

Study of Magnetic and Structural Properties of Ni-Cu and CuCl

Halide Nanostructured Systems

Author: Suzana Araújo Barbosa

Advisor: Dr. Marco Antonio Morales Torres

The aim of this work is to synthesize and study crystalline, non aggregated and

monodispersed nanoparticles of three systems containing Ni and/or Cu. The samples

were prepared through the sol-gel method assisted by chitosan polymer. The �rst system

is a nanocomposite with particle size in the range of 9-27 nm. The phases are mainly Ni,

α-NiH and β-NiH. The α-NiH phase showed a signi�cant ferromagnetic contribution at

temperatures below 50 K and the hydrides were chemically stable when stored in air along

several months. The second system is an ionic semiconductor of Cu(I)Cl with spherical

particles and with average diameter of 9 nm. The third system consists of the solid solution

of Ni and Cu atoms, and these samples are a mixing of NixCu(1−x) (0,50<x<0,92) alloys

with average particle sizes in the range of 11-90 nm. The transmission electron microscopy

images seems to reveal Cu rich alloy phases near to the particles surface, and Ni rich alloys

located at the core. Magnetic measurements as a function of temperature in the range of

300-800 K showed evidences of magnetic transitions related to alloys with 70<x<81. For

temperatures below Tc of the Ni92Cu8 alloy, it was observed a magnetic signal due to the

Hopkinson e�ect. For T>Tc we noticed a feature related to the Gri�ths phase which is

due to Ni clusters dispersed in the Cu rich alloy phase. The critical parameters for this

phase are in close agreement with the literature. The analysis of the hysteresis curves

revealed an enhancement of the magnetocrystalline anisotropy constant (Keff ) and this

result was ascribed to the development of a surface magnetic anisotropy. The Gri�ths

phase and the Keff e�ect seem to be related the Cu rich alloy which may be located at

the nanoparticles surface. Experiments in samples subjected to AC magnetic �eld showed

absorption speci�c rates with increasing values in agreement with the whole Ni content

of the samples. The maximum variation of temperatures ocurred for intervals of 200

s, indicating that these samples have potential for use in magneto hyperthermia in the

treatment of tumors.



Key-words: Nanoparticles, Nickel Hydride, CuCl, NiCu Alloys, Chitosan, Sol-gel.
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1 Introdução

A investigação de sistemas magnéticos nanoestruturados (1-100 nm) têm

demandado a atenção da comunidade cientí�ca. Esse interesse tem tido um aumento

no decorrer dos últimos anos devido ao seu grande potencial no desenvolvimento de novas

tecnologias e possíveis aplicações, principalmente na industria e na medicina.

O sucesso de várias tecnologias menos poluentes depende do desenvolvimento

de acumuladores de hidrogênio como fonte de energia, os quais, dentre outros, dependem

de fatores como segurança, custo, facilidade na produção e mecanismos de controle. Assim

sendo, a investigação de materiais hidrogenados é um dos grandes desa�os cientí�cos da

atualidade. Surge, portanto, a necessidade da produção e caracterização desses tipos de

materiais de modo acessível e menos dispendioso.

Nessa classe de materiais encontram-se os hidretos metálicos que se comportam

como excelentes absorvedores de hidrogênio. Dentre os hidretos metálicos destaca-se o

hidreto de Níquel (NiH) que foi descoberto por Baranowski em 1959 em sua forma bulk (1).

Apesar do NiH ter a sua estrutura e propriedades magnéticas bastante estudadas ele

continua sendo foco de atenção, principalmente em razão da sua produção recente em

dimensões nanométricas (2, 3).

Sabe-se que as propriedades estruturais e magnéticas do níquel são

in�uenciadas pela absorção de hidrogênio. De modo que, a rede cristalina do níquel

se expande e com isso os momentos magnéticos são reduzidos a zero em valores bem

de�nidos de concentração (4, 5, 6). O NiH é constituído por duas fases que dependem

da concentração de hidrogênio, uma α (ferromagnética) e outra β (não ferromagnética) e

elas podem coexistir quando a distribuição de H é inomogêneo (7, 8, 9).

Outro grande foco de pesquisas atualmente são os semicondutores magnéticos

diluídos (SMD), pois reúnem duas áreas: semicondutores e magnetismo (10, 11, 12).

Foi con�rmado que impurezas magnéticas não deteriora as propriedades de transporte

eletrônico e óticas dos semicondutores e ainda trazem características magnéticas para

esses materiais (13).

A pesquisa sobre a síntese e as propriedades físicas do SMD vem sendo

estimulada devido às suas aplicações em dispositivos baseados em spintrônica com

funcionalidade lógica advinda dos semicondutores e e�cácia de armazenamento de
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informações proveniente dos materiais magnéticos (14, 15, 16). Assim, surge a necessidade

de novos materiais e o haleto de cobre (CuCl) em estudos teóricos se mostrou e�caz para

esse �m, porém sua síntese não é simples (17).

Estudos sobre a síntese do CuCl com perspectivas de dopagem magnética são

escassos e trabalhos que consigam produzi-los por uma rota simples se tornam promissores

do ponto de vista tecnológico.

Outra área de bastante relevância é a produção de ligas resultantes das

soluções sólidas atômicas. Nesse contexto, a busca por ligas que contenham propriedades

resultantes da combinação de mais de um material e o seu tamanho nanométrico vem

tomando espaço nas pesquisas.

Ligas de NiCu são soluções sólidas bastante utilizadas em diversos setores,

como por exemplo, na indústria e na medicina, principalmente por suas características

de resistência à corrosão e a altas temperaturas (18, 19), além de serem quimicamente

estáveis (20). Outra característica das ligas NiCu é que elas podem ter propriedades

paramagnéticas ou ferromagnéticas, dependendo do percentual de níquel na estrutura e

da temperatura (21).

As ligas NiCu são tradicionalmente obtidas por métodos

físicos, interdifundindo os metais por meio da moagem mecânica (22) ou fundindo os

metais em forno a arco (23, 24, 25). Porém outros métodos podem ser utilizados para

obtenção da liga, tais como: o método hidrotermal (26), sol-gel (27, 28), com subsequente

redução com hidrogênio em elevadas temperaturas (29).

As ligas NiCu são boas candidatas para o tratamento por hipertermia

magnética (30, 31, 22, 27, 28) principalmente pela possibilidade de controlar a temperatura

de Curie das nanopartículas e, dessa maneira, desativar o aquecimento das mesmas quando

a temperatura ultrapassar o valor de Tc. Por outro lado, diferentes níveis de aquecimento

podem ser obtidos em função da concentração de níquel.

Tomando como ponto de partida o que foi exposto, além dos numerosos estudos

publicados, torna-se importante a busca por compreensão dos materiais nanoestruturados

mencionados anteriormente, uma vez que, podem contribuir diretamente para o

desenvolvimento tecnológico e cientí�co.

Sendo assim, nesta tese, tem-se como objetivo principal a síntese e o estudo

das propriedades estruturais, morfológicas, magnéticas e térmicas de três sistemas

16
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nanoestruturados distintos, produzidos por rotas químicas. Sendo o primeiro relacionado

à nanopartículas que contêm fases de hidreto de níquel. O segundo sistema, tem como

base a produção de nanopartículas de CuCl, já o terceiro sistema consiste na formação

das ligas de NixCu(1−x).

O texto desta tese encontra-se organizado por capítulos. No capítulo 2 tem-

se uma breve revisão de literatura acerca dos fundamentos básicos do magnetismo,

sendo estes necessários como suporte às análises e discussões dos resultados observados.

O capítulo 3 apresenta um apanhado dos principais materiais envolvidos nos sistemas

estudados, com suas respectivas características. No capítulo 4 são descritos procedimentos

experimentais empregados em cada sistema. Os capítulos 5 e 6 serão destinados à

exposição dos resultados obtidos, a partir das técnicas de caracterizações, bem como

a discussão dos mesmos. Por �m, no capítulo 7, serão apresentadas às conclusões obtidas

para cada sistema e as propostas para trabalhos futuros.

17



2 Revisão de Literatura

Neste capítulo será apresentada uma breve revisão dos conceitos necessários

para o entendimento deste trabalho, com o objetivo de dar suporte às interpretações

e discussões dos resultados obtidos. O capítulo será subdividido em seções, onde na

primeira seção, a 2.1, serão apresentados as grandezas fundamentais para a descrição do

magnetismo. A seção 2.2 é destinada a revisão dos conceitos sobre o ferromagnetismo.

Em seguida, na seção 2.3, serão apresentadas as anisotropias magnéticas, enquanto

na seção 2.4 será explanado sobre as interações que podem ocorrer entre dipolos

magnéticos e a sua importância no ordenamento magnético. Partículas monodomínio

e superparamagnetismo serão temas na seção 2.5. As seções 2.6 e 2.7 serão reservadas

para as especi�cidades do polímero quitosana e o processo sol-gel, ambos utilizados nesse

trabalho. A última seção, a 2.8, abordará os processos de geração de calor pelas partículas

quando submetidas à ação de um campo magnético AC.

2.1 Fundamentos do Magnetismo

A primeira abordagem cientí�ca sobre fenômenos do magnetismo se deu por

volta de 1600 com o trabalho de William Gilbert, que publicou um livro sobre ímãs e

suas propriedades (21). Desde então os materiais magnéticos vêm sendo amplamente

estudados e aplicados em diversas tecnologias. O progresso da ciência e das engenharias

proporcionou um grande desenvolvimentos no campo de novos materiais, assim como os

fenômenos inerentes a eles.

Algumas grandezas são fundamentais para o entendimento e descrição dos

fenômenos relacionados ao magnetismo. Diante disto, torna-se necessário uma exposição

de tais grandezas como será feito nessa seção. É interessante ressaltar que uma abordagem

mais aprofundada pode ser obtida por meio das referências (21, 32, 33, 34, 35).

O que de�ne o comportamento dos materiais na presença de um campo

magnético é o momento de dipolo magnético do átomo ~µi (36), assim como a natureza das

interações entre eles. Classicamente, pode-se entender que o momento de dipolo magnético

ou simplesmente momento de dipolo, tem origem na soma vetorial do momento angular

orbital ~µL, dado pela rotação do elétron ao redor do núcleo do átomo, e do momento
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magnético de spin ~µS, que advém da rotação do elétron sobre seu próprio eixo (32).

Sabe-se que para um material magnético, cujo volume V é composto por n

átomos com seus respectivos momentos de dipolo ~µi, a soma de todos eles gera um

momento de dipolo magnético total

~µT =
n∑
i

~µi. (2.1)

Assim, em uma escala macroscópica, de�ne-se magnetização ~M , como o momento

magnético total pelo volume, de acordo com a expressão

~M =
~µT
V
, (2.2)

que é uma grandeza vetorial que representa o estado magnético do material. No sistema

internacional (SI) a unidade de magnetização é dada por A/m2, já no CGS é emu/cm3.

A magnetização ~M também pode ser veri�cada como a soma dos momentos magnéticos

por massa, de modo que sua unidade também pode ser Am2/kg ou emu/g.

A magnetização é diferente de zero quando um campo magnético externo ~H

é aplicado a um material e há o alinhamento dos seus momentos magnéticos, gerando

um campo magnético induzido, como consequência (32). Quando um campo externo é

aplicado em materiais ferromagnéticos, o campo magnético induzido pelo alinhamento

dos momentos somado ao campo externo é conhecido como indução magnética ~B, que

tem a mesma direção do campo aplicado. Em outras palavras, ~B é a resposta do material

quando esse é submetido a um campo magnético externo ~H.

A indução magnética ~B é a soma do campo aplicado ~H com o campo do

material magnetizado ~M (32). No CGS, a relação entre as três grandezas é dada por

~B = ~H + 4π ~M, (2.3)

a qual é conhecida como equação fundamental do magnetismo. As unidades de ~B e ~H

são Tesla (T) e A/m no SI, já no CGS é Gauss (G) e Oersted (Oe).

É conhecida como susceptibilidade magnética χ a forma como ~M varia com

~H, a qual representa a capacidade que um material tem de se magnetizar sob in�uência

do campo magnético externo (21). A susceptibilidade χ é uma grandeza escalar, dada
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por:

χ =
M

H
, (2.4)

onde χ é adimensional.

Pelas equações 2.3 e 2.4 pode-se reescrever a indução magnética como:

~B = (1 + 4πχ) ~H, (2.5)

onde (1 + 4πχ)=µr que é a permeabilidade relativa do material.

A partir dos valores da susceptibilidade e permeabilidade magnética relativa é

possível classi�car os materiais magnéticos como (37, 33):

• Diamagnéticos: quando χ < 0 e µr é ligeiramente menor que 1;

• Paramagnéticos: quando χ > 0 e µr é ligeiramente maior que 1;

• Ferromagnéticos/Ferrimagnéticos: quando χ > 0 e µr � 1;

• Antiferromagnético: quando χ > 0 e µr > 1.

Como os fenômenos observados nesse trabalho estão relacionados aos materiais

ferromagnéticos, uma maior ênfase será dada para essa classe de materiais.

2.2 Materiais Ferromagnéticos

Os materiais ferromagnéticos são caracterizados por possuir magnetização

espontânea devido ao alinhamento dos momentos magnéticos atômicos do material,

mesmo na ausência de campo magnético externo (21, 32, 38).

A magnetização espontânea é subordinada a temperatura e torna-se zero acima

da temperatura de Curie (Tc), a qual separa a fase ferromagnética (T<Tc) da fase

paramagnética (T>Tc). A �gura 2.1 mostra a curva de magnetização de saturação Ms

em função da temperatura para o níquel, ferro e cobalto.

Pela �gura 2.1 é possível veri�car que em T=0, em presença de campo

magnético, todos os momentos estão alinhados, de modo que a magnetização espontânea

é igual a de saturação. Percebe-se ainda, que a medida que a temperatura aumenta a

magnetização de saturação diminui devido à agitação térmica do sistema. Quando T>Tc
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a energia térmica passa a ser maior do que a de ordenamento do material, o que implica

em o material deixar de ser ferromagnético, para ser paramagnético.

Figura 2.1: Curva de magnetização de saturação em função da temperatura para o níquel, ferro e
cobalto. Retirada de Cullity, B. (21).

Em 1906, Pierre Weiss desenvolveu a primeira teoria para explicar o

ferromagnetismo, a qual se baseia na ideia de que cada momento é orientado

individualmente por um campo conhecido como campo molecular ou campo médio,

gerado pelos momentos magnéticos vizinhos. Sendo o campo molecular proporcional a

magnetização de saturação (38, 33).

O modelo de Weiss propõe uma aproximação do Hamiltoniano de Heisenberg

para um sistema com mais de um momento de spin, utilizando a aproximação de campo

médio, de modo que um dado momento de spin sofre uma interação devido a média do

campo gerado pelos outros momentos. Para ilustrar o conceito de campo médio, considera-

se dois momentos de spins ~Si e ~Sj, nos sítios i e j, de modo que o hamiltoniano pode ser
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dado por

H = −2J ~Si ·
∑
j

~Sj, (2.6)

o qual J é a integral de troca entre os primeiros vizinhos1.

Se o conjunto
∑

j
~Sj gera um campo efetivo ~Hef , os momentos magnéticos ~µi

estão sujeitos a esse campo. O momento magnético é proporcional ao spin ~Si, de modo

que ~µi = gµB ~Si, no qual g é o fator giromagnético e µB o magneton de Bohr. Assim,

pode-se reescrever o hamiltoniano por spin de tal modo que considere o campo ~Hef :

H = gµB ~Si · ~Hef . (2.7)

Igualando as equações 2.6 e 2.7, a expressão que representa ~Hef é dada por:

~Hef =
2J

gµB

∑
j

~Sj (2.8)

ou ainda,

~Hef =
2J

gµB
n
〈
~Si

〉
, (2.9)

se a soma for substituída pelo número de primeiros vizinhos por n, multiplicado pela

média dos valores de spins.

Se o campo efetivo favorece o ordenamento do sistema, ele é proporcional a

magnetização, como já foi dito anteriormente. Tomando a magnetização para um sistema

de N spins, ~M = NgµB

〈
~Si

〉
, e substituindo na equação 2.9, o campo efetivo pode ser

escrito em função da magnetização, assim como

~Hef =
2nJ

Ng2µ2
B

~M. (2.10)

Da equação 2.10, ~Hef pode ser visto como o campo molecular proposto por

Weiss, segundo ~Hm = λ ~M (33, 21, 39). Dessa forma, λ, pode ser representada em função

da integral de troca de acordo com a equação

λ =
2nJ

Ng2µ2
B

, (2.11)

1Será abordado em seções posteriores.

2.2. Materiais Ferromagnéticos 22



Suzana Araújo Capítulo 2. Revisão de Literatura

a qual é positiva para os materiais ferromagnéticos (39).

Pelo modelo de Weiss, a interação de cada momento magnético com todos os

outros vizinhos é substituída por um campo que represente a soma do campo médio dado

por ~Hm = λ ~M . Assim, em presença de um campo externo aplicado ~H pode-se obter o

campo total ~Ht, como

~Ht = ~H + ~Hm = ~H + λ ~M. (2.12)

A partir do comportamento clássico de um paramagneto de Langevin, pode-se

obter a susceptibilidade (39), de forma que

χ =
Nµ2

m

3KBT
=
C

T
(2.13)

é a conhecida lei de Curie, onde C é a contante de Curie.

Substituindo as equações 2.12 e 2.13 na equação 2.4, é possível reescrever a

magnetização como

~M = χ
(
~H + λ ~M

)
=
C

T

(
~H + λ ~M

)
. (2.14)

A partir da equação 2.14, a lei de Curie-Weiss é obtida como

M

H
=

C

T − Cλ
=

C

T − θ
(2.15)

onde Cλ é conhecido como θ, que é o ponto onde a susceptibilidade se torna in�nita, o

qual tem dimensão de temperatura para qualquer substância (21).

Na �gura 2.2, a qual conta com três eixos, o de susceptibilidade, do inverso da

susceptibilidade e da magnetização normalizada pela magnetização de saturação, todos

em função da temperatura, percebe-se que a região linear da curva (1/χ) for extrapolada,

o valor de θ é determinado como a interseção da curva com o eixo das temperaturas.

A �gura 2.2 resume os resultados da teoria dos campos moleculares. O ponto

θ, o qual a curva de susceptibilidade se torna in�nita e em 1/χ se torna zero é a mesma

temperatura a qual a magnetização espontânea aparece para os materiais ferromagnéticos.
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Figura 2.2: Curvas de magnetização e susceptibilidade abaixo e acima da temperatura de Curie. Os
esboços no topo da �gura representa a distribuição das direções dos momentos. Retirada de Cullity,
B. (21).

2.3 Anisotropia Magnética

Nessa seção serão abordados os conceitos básicos acerca da anisotropia

magnética, a qual se mostra um parâmetro de extrema importância e estreitamente

relacionado com as mudanças de direção da magnetização do material.

2.3.1 Anisotropia Magnetocristalina

A anisotropia magnetocristalina tem sua origem no acoplamento spin-

órbita (39), esta é uma propriedade intrínseca do material, a qual re�ete a simetria

do cristal. No processo de magnetização, quando o campo magnético é aplicado em

direções cristalográ�cas distintas, a magnetização tende a saturar com facilidade em certas

direções, as quais se chamam eixo de fácil magnetização. As direções onde a magnetização

apresenta di�culdade para à saturação é chamada de eixo duro

A preferência na orientação dos momentos magnéticos está associada a uma

energia de anisotropia magnetocristalina, que é mínima quando todos os momentos estão

alinhados ao eixo fácil (21).
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A existência da anisotropia pode ser constatada através das curvas de

magnetização dos materiais, como por exemplo a �gura 2.3, que mostra uma curva da

magnetização (M) em função do campo magnético aplicado (H) para o cristal de níquel

(com estrutura cúbica de face centrada).

Em uma direção de fácil magnetização não são necessários altos campos para

saturar a amostra, como pode-se perceber pela direção <111> (�gura 2.3), a qual

facilmente obtêm-se a saturação. Já a direção <100> é um eixo de difícil magnetização

e faz-se necessário um campo magnético mais alto, de modo a vencer a anisotropia para

que o material chegue ao regime saturado. A direção <110> se mostra entre o eixo fácil

e o eixo duro, de forma que será chamado de eixo médio. Uma medida quantitativa

da anisotropia magnetocristalina é o campo, Ha, necessário para saturar o material na

direção dura. Este campo é chamado de campo de anisotropia (39).

Figura 2.3: Curva de magnetização para o cristal de níquel. Retirada de Cullity, B. (21).

A energia de anisotropia magnetocristalina pode ser escrita em função de uma

expansão em série de potência das componentes do vetor magnetização, a qual segue a

simetria do material magnético (21, 37, 40). De modo que

E = K0 +K1

(
α2
1α

2
2 + α2

2α
2
3 + α2

3α
2
1

)
+K2

(
α2
1α

2
1α

2
1

)
+ · · · , (2.16)

onde K0, K1 e K2 são as constantes de anisotropia cúbica e α1 = senθMcosφM , α2 =

senθMsenφM e α3 = cosθM são os cossenos diretores para um sistema de coordenadas
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adotado.

A anisotropia cúbica observada para o níquel advêm da simetria cúbica do

cristal de níquel, onde a diagonal do cubo representa o eixo fácil (ver �gura 2.3). As

condições que a simetria cúbica propõe são: invariância sob mudança no sentido da

magnetização e na troca de qualquer eixo.

Os sinais de K1 e K2 determinam as con�gurações de estabilidade para a

energia, o que in�ui nas disposições dos eixos fáceis, duros e médios da magnetização. O

níquel, por exemplo, possui K1<0. A unidade das constantes de anisotropia é o erg/cm3

no cgs ou J/m3 no SI (37).

Os valores das constantes de anisotropia magnetocristalina cúbica (K1 e K2)

dependem da temperatura, a exemplo o níquel, que em 5 K apresenta K1 = −12 × 105

erg/cm3 e K2 = 3×105 erg/cm3, já em 300 K K1 = −4, 5×104 erg/cm3 e K2 = −2, 3×104

erg/cm3 (41, 39).

2.3.2 Anisotropia de Superfície

Em seu trabalho pioneiro (42), Néel, L. em 1954 discutiu pela primeira vez a

perda de periodicidade dos átomos na superfície de um sólido magnético. Esse fato altera

a con�guração magnética do material pela mudança da anisotropia magnética (39). Para

resolver o problema, sugeriu uma nova anisotropia, que tem dependência da superfície do

material, chamada de anisotropia de superfície. A contribuição de Néél foi reconhecida

e desde então estruturas na forma de �lmes �nos e nanopartículas também vêm sendo

estudadas tomando como base a anisotropia de superfície (43).

Quando o tamanho do material diminui até uma escala nanométrica, as

simetrias nas suas superfícies não se mantêm e um número signi�cativo de átomos

que estão sobre ou próximos à superfície, tem suas direções de momento magnético

alteradas (44).

Uma ilustração para a disposição dos spins ou clusters na superfície de uma

partícula é dada pela �gura 2.4, a qual indica as direções aleatórias dos momentos

magnéticos na superfície, que por sua vez encontra-se acoplada magneticamente ao

�núcleo� (45).
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Figura 2.4: Esquema representando a desordem na superfície. Retirada de Kodama, R. (45).

A �gura 2.4 mostra a orientação aleatória dos spins nas fronteiras de partícula

de óxidos de níquel submetida a um campo magnético de 50000 Oe.

Pelo grande número de átomos na superfície das partículas menores,

promovendo mais interações, a ordem de grandeza das anisotropias magnetocristalinas

efetivas podem chegar a ser 2-4 vezes maior do que a anisotropia magnetocristalina

volumétrica, devido as contribuições da anisotropia de superfície (43). Sendo assim, a

anisotropia de superfície aumenta o valor da anisotropia efetiva do sistema (35, 46, 47,

48, 49).

Para partículas pequenas, a anisotropia efetiva apresenta uma dependência

com o diâmetro (D), de modo que a anisotropia do caroço e da superfície estão

relacionadas da seguinte forma (46, 48, 44):

Keff = KV +
6

D
Ks, (2.17)

onde a constante de anisotropia de superfície (Ks) pode ser positiva ou negativa, além de

ser dada em unidade de energia por área (44).

Para Ks positivo a superfície torna-se um plano fácil, já para Ks negativo,

observa-se que a direção normal a superfície torna-se o eixo duro (39).
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2.4 Interações Ferromagnéticas

Uma característica comum das amostras de nanopartículas é a presença de

interações entre elas. Tais interações desempenham um papel de destaque nos processos

de magnetização. As interações magnéticas podem ser do tipo troca, que tem natureza

quântica, do tipo dipolar, que tem origem nos dipolos magnéticos, ou ainda as interações

RKKY (Ruderman, Kittel, Kasuya e Yosida), que estão relacionadas à partículas inseridas

em uma matriz metálica. Por hora, serão discutidos dois tipos de interações, a de troca

e a dipolar.

2.4.1 Interação Dipolar

A medida que as partículas estão próximas umas das outras, as características

magnéticas dessas partículas são alteradas e deixam de ser regidas apenas pelas

propriedades intrínsecas (principalmente anisotropias). Nesse contexto as partículas

passam a experimentar as interações dipolares.

As interações dipolares entre partículas refere-se à interação direta entre os

dipolos magnéticos. Cada partícula possui um momento magnético, que interage com

outros momentos por meio dos campos dipolares.

Diferente da interação de troca, a interação dipolar, que também é conhecida

como acoplamento dipolar, mostra-se de longo alcance, uma vez que o momento de dipolo

da partícula sofre a ação do campo magnético gerado pelo momento de dipolo de outra

partícula. Assim, as propriedades magnéticas individuais de cada partícula são alteradas,

recebendo in�uência da sua vizinhança.

Um modelo simples para expressar a interação dipolar é considerar um arranjo

de dois momentos de dipolos ~µi e ~µj com uma distância ~r entre eles, de acordo como mostra

a �gura 2.5.
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Figura 2.5: Representação de dois momentos de dipolo ~µi e ~µj com uma distância ~r entre eles.

A energia relacionada a interação dipolar que age entre os dipolos dispostos,

pode ser apresentada por meio da seguinte equação (34, 33):

ED =
µ0

4πr3

[
~µi · ~µj −

3

r2
(~µi · ~r) ( ~µj · ~r)

]
, (2.18)

sendo µ0 a permeabilidade no vácuo.

Da equação 2.18 veri�ca-se que energia de interação dipolar depende da

distância entre os momentos de dipolo e o grau de alinhamento entre eles. De forma

que se os momentos de dipolo forem perpendiculares a ~r, observa-se que a energia da

interação dipolar é expressa como:

ED =
µ0

4πr3
[~µi · ~µj] . (2.19)

Se um conjunto de partículas for considerado, cada partícula é submetida a

um campo criado pelo conjunto de dipolos magnéticos vizinhos. Neste caso a energia

de interação dipolar dependerá do arranjo geométricos entre as partículas. A energia de

interação pode ser desprezível quando as partículas estiverem dispersas umas das outras no

sistema, assim como pode ser signi�cativa, quando as partículas estiverem muito próximas.

2.4.2 Interação de Troca

Após o trabalho de Heisenberg, W. (50) em 1928, o qual propôs a interação

entre os spins de átomos vizinhos, a compreensão do comportamento dos materiais

magnéticos teve um grande avanço.
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A interação entre os spins de átomos vizinhos chama-se interação de troca,

assim como também é conhecida como interação de Heisenberg. A natureza dessa

interação é eletrostática e é estritamente quântica, uma vez que, baseia-se no principio de

exclusão de Pauli, o qual descreve que spins com a mesma orientação não podem ocupar

o mesmo estado quântico, de forma que apenas spins antiparalelos ocupam um mesmo

orbital (34).

Os estado dos spins, paralelos e antiparalelos, estão associados a funções de

onda, as quais Skomski, R. (34) chama de função de onda ferromagnética (FM) a função

associada aos spins paralelos e função de onda antiferromagnética (AFM) a associada aos

estados antiparalelos dos spins. A interação de troca se dá quando as duas funções de

onda se sobrepõem.

Pode-se entender tal interação com um modelo simples. Sejam dois elétrons,

cujos spins são ~Si e ~Sj, nos sítios i e j. A energia de troca é de�nida a partir da diferença

entre as energias eletrostáticas dos dois elétrons, na con�guração dos spins paralelos e

antiparalelos. Generalizando para átomos em uma rede periódica, a energia de troca é

dada pela soma de todos os pares de átomos nos sítios i e j da rede, como

H = −
∑
i,j

Jij ~Si · ~Sj (2.20)

onde Jij é a constante de troca.

A constante de troca ou integral de troca depende da diferença entre as energias

para o estado de spin paralelos e antiparalelos, de modo (34)

J =

(
EAFM − EFM

2

)
(2.21)

sendo EAFM e EFM as energias das funções de onda AFM e FM ou dos estados paralelos

e antiparalelos.

O parâmetro J positivo signi�ca que o acoplamento entre os spins é paralelo

ou ferromagnético, já J negativo, implica no acoplamento dos spins ser atiparalelo ou

antiferromagnético. Assim, pode-se a�rmar que a interação de troca é responsável pelo

ordenamento dos materiais.
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2.5 Partículas Monodomínio e Superparamagnetismo

Um material magnético na ausência de um campo magnético aplicado possui

regiões com magnetização uniforme chamadas domínios magnéticos. Tais domínios

surgem naturalmente para minimizar energia interna do material e são divididos por

paredes de domínio.

Existem dois tipos de paredes que separam os domínios magnéticos: a parede

de Bloch e a parede de Néel. A parede de Bloch é caracterizada pela rotação dos momentos

magnéticos saírem do plano que contêm as magnetizações dos domínios, já nas paredes

de Néel a rotação dos momentos magnéticos é no mesmo plano das magnetizações dos

domínios (51).

A �gura 2.6 mostra um esquema de domínios antiparalelos, separados por

uma parede de domínio, do tipo Bloch. É possível perceber que a direção dos momentos

magnéticos na parede muda gradualmente, de forma a minimizar energia. Se a mudança de

sentido entre um domínio e outro fosse rápida, o gasto energético seria maior, dessa forma,

pode-se concluir que quanto maior for a extensão da parede menor o gasto energético.

Figura 2.6: Representação de parede de domínio, do tipo Bloch. Retirada de Cullity, B. (21).

Quando as dimensões do material são reduzidas a formação de domínios

magnéticos não é energeticamente viável e isto facilita a formação de um único domínio.

A partícula que contém apenas um domínio é chamada de partícula monodomínio.
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O raio crítico, o qual valores abaixo dele favorecem a formação de monodomínio

em uma partícula esférica pode ser encontrado a partir da equação (39, 32)

Rc =
9
√
AK1

M2
s

, (2.22)

sendo A a constante de troca, K1 a constante magnetocristalina e Ms a magnetização

de saturação. Nessa perspectiva, sabe-se que o diâmetro crítico dependerá fortemente

da constante de anisotropia e de troca, isto é, quando essas grandezas aumentarem, o

diâmetro também aumenta, mas se a magnetização for alta, o diâmetro é reduzido.

Frenkel, J. e Dorfman, J. (52) previram o estado de monodomínio magnético

pela primeira vez em 1930, mas os primeiros cálculos de diâmetros críticos foram realizados

mais tarde por Kittel (53).

Uma partícula monodomínio tem seus momentos magnéticos somados, de

forma que gera um super momento magnético, como mostra o esquema da �gura 2.7. Para

esses sistemas magnéticos pode-se considerar uma anisotropia magnética que determina

o eixo de fácil magnetização, o qual os momentos magnéticos irão se orientar. Há várias

fontes de anisotropias para uma partícula, as quais juntas constitui-se uma constante de

anisotropia efetiva.

Figura 2.7: Representação do superdomínio magnético dado a partir da soma de todos os domínios da
partícula. Adaptada de Mendes, N. (54).

Partículas monodomínio se tornam instáveis devido ao efeito de �utuações

térmicas, como propôs Néel, L. (55) em 1949. Segundo ele �utuações de temperatura pode

superar as anisotropias, e a magnetização desse modo pode mover-se entre dois estados

meta-estáveis, mesmo na ausência de campo magnético de acordo com uma probabilidade

por uma unidade de tempo. Assim a orientação do super momento magnético de cada

partícula pode transitar entre dois mínimos de energia quando a sua barreira energética

∆E é dada da ordem de KBT (32), como pode ser observado através da �gura 2.8.
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O movimento dessa partícula, para Néel, depende do produto entre

a probabilidade da partícula ter energia necessária para superar a barreira

(exp (−∆E/KBT )) e a frequência de tentativas de transição entre os estados de mínima

energia (f). Tal probabilidade é conhecida como probabilidade de Boltzman (32).

Considerando τ = f−1, uma forma de expressar a probabilidade de Boltzman

é pelo tempo de relaxação, que é o tempo para que ocorra a transição entre os minimos

de energia, determinado pela equação

τ = τ0exp

(
∆E

KBTB

)
, (2.23)

onde τ0 é o inverso da frequência de tentativas de transição, ou seja, é o tempo

característico de transição para cada material, ∆E é o valor da barreira de energia, KB é

a constante de Boltzman e TB a temperatura de bloqueio.

Figura 2.8: Representação da barreira de energia que separa dois meta estados (mínimos de energia).
Adaptada de Arantes, F. (56).

Com o aumento da temperatura os momentos magnéticos transitam mais

aleatoriamente entre os estados de mínima energia, de modo que é considerado uma média

dos valores da magnetização para cada direção, por isso há uma temperatura mínima

que produz �utuações térmicas e que leva a média da magnetização tender a zero, essa

temperatura chama-se temperatura de bloqueio.

Pela equação 2.23 percebe-se que há uma desaceleração progressiva, mas

exponencialmente rápida de relaxação magnética para temperatura de bloqueio (TB<Tc).
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O bloqueio não é uma transição de fase, mas uma variação contínua embora muito

rápida, como pode ser observado na escala de temperatura para uma pequena partícula

ferromagnética representada pela �gura 2.9.

Figura 2.9: Escala de temperatura para o comportamento de uma pequena partícula ferromagnética.
Adaptada de Coey, J. (32)

A relaxação depende da barreira de energia de anisotropia, assim a

equação 2.23 pode ser reescrita como

τ = τ0exp

(
KeffV

KBTB

)
, (2.24)

sendo Keff a constante de anisotropia efetiva e V o volume da partícula.

Da equação 2.24 percebe-se de τ varia rapidamente com V (21). Dessa forma

torna-se possível especi�car de modo bastante próximo um limite superior de volume

para um comportamento superparamagnético, considerando 100 s a transição para um

comportamento estável. O valor de 100 s é escolhido por ser o tempo necessário para

medir a remanência de uma amostra (21). Pode-se de�nir a temperatura de bloqueio

para como (57, 32, 58)

TB =
KeffV

25KB

, (2.25)

uma vez que τ0 é igual a 10−9 s e τ é igual a 100 s. Pela mesma equação 2.25 pode-

se também obter o volume crítico para a nanopartícula encontrar-se em um regime

bloqueado.

Observa-se que, se T<TB a partícula magnética encontra-se em um regime

bloqueado, mas se T>TB a partícula encontra-se em um regime superparamagnético

onde ocorre relaxação do momento magnético entre os mínimos de energia (59).

2.6 Quitosana

A quitina é um dos biopolímeros mais abundantes do mundo, perdendo apenas

para celulose. As principais fontes de quitina são encontradas nos exoesqueletos dos
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crustáceos, tais como: caranguejos e camarões.

A quitosana é derivada da quitina por meio de um processo conhecido como

desacetilação, que consiste na troca do grupo acetila (-COCH3) por grupos amina da

cadeia orgânica. Quando o grau de desacetilação da quitina atinge cerca de 50% o polímero

torna-se solúvel em meio ácido, se transformando em quitosana (60).

Por ser um material biocompatível, não tóxico e biodegradável, a quitosana

tem recebido bastante atenção nas pesquisas visando novas aplicações em setores como,

agricultura, indústria alimentícia e farmacêutica (60, 61). A industria farmacêutica lidera

em número de pesquisas e uso, devido a produção de cosméticos tendo como base a

quitina/quitosana (62).

A partir da imagem 2.10 pode-se observar a estrutura química (a) da quitina

e (b) da quitosana.

Figura 2.10: Representação da estrutura química da quitina e da quitosana. Adaptada de Marguerite,
R. (60).

A quitosana exibe propriedades quelantes policatiônicas advindas da presença

de grupos funcionais reativos hidroxila e amina (63, 64, 65). Em função de tais

propriedades, a quitosana é amplamente utilizada para a absorção de metais, mas os

mecanismos envolvidos nesse processo ainda estão em discussão (66, 65).

O grupo amina da quitosana tem um papel fundamental na absorção dos

metais, sobretudo os metais de transição (67, 68). Observa-se que na dispersão aquosa

da quitosana, ácido cítrico e cátions metálicos (M2+), os grupos aminas da quitosana (R-

NH2) interagem com os íons metálicos positivos via forças elétricas, liberando H+ para o

meio.

Ainda devido as propriedades quelantes da quitosana, o pH é um parâmetro
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que in�ui diretamente na absorção dos íons metálicos (69). Observou-se que o cobre pode

ser absorvido pela quitosana em pH menores que 5 (70, 71). Para sistemas contendo

níquel e cobre, tem-se que a a�nidade do cobre pela quitosana é superior a do níquel,

chegando a ser de três a sete vezes maior (63, 67, 60, 72, 65) o que facilita a formação de

complexos de quitosana e cobre (72, 73, 63).

2.7 Processo Sol-Gel

Mesmo o processo sol-gel sendo descoberto a mais de um século, seu uso para

sínteses de compósitos constituídos por géis impregnados por polímeros orgânicos foi dado

a partir da década de 80 (74). Até hoje a síntese de materiais orgânicos e inorgânicos

pelo processo sol-gel vem despertando bastante interesse, principalmente pela formação

de materiais que preservam as propriedades de cada componente (75).

O processo sol-gel se baseia na transição do �sol� para o �gel�. O termo �sol�

é usado para de�nir a dispersão de partículas coloidais (dimensão entre 1 e 100 nm)

estáveis em �uidos, já o termo �gel� é dado ao sistema de estrutura rígida tridimensional

de partículas coloidais ou de cadeias poliméricas que con�nam a fase líquida/solvente em

seus interstícios (74, 75).

Também conhecido como método sol-gel, esse processo pode ser por rota

coloidal ou polimérica. Ambas se baseiam na reação de polimerização, na qual os

precursores utilizados são sais inorgânicos dissolvidos em solventes (74). A solução

coloidal funciona como precursor para um rede integrada de partículas discretas ou de

polímeros (76).

Por rotas coloidais, quando ocorre a geli�cação do �sol� formando o �gel�,

há a interação/rami�cação entre as longas cadeias poliméricas transformando o sistema

inicialmente viscoso em elástico (74). Esse processo é reversível, o �gel� pode retornar a

ser �sol� de acordo com a sua agitação no processo de geli�cação (77). Por esse motivo,

para uma geli�cação completa é necessário que o sol permaneça em repouso.

2.8 Geração de calor pelas Partículas

Nanopartículas magnéticas submetidas a um campo magnético alternado

podem mostrar efeitos de aquecimento relacionados a perdas durante o processo de
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reversão da magnetização das partículas. O aumento da temperatura das nanopartículas

sob in�uência do campo mostra-se aplicável em várias áreas, uma delas é a medicina, pelo

uso da hipertermia magnética como terapia contra o neoplasias (78), além da vetorização

de drogas por partículas termosensíveis (79).

Hipertermia magnética é o termo utilizado para o aquecimento em locais

especí�cos do corpo humano (ou de animais) gerado por nanopartículas magnéticas. Tal

aquecimento é dado pela in�uência de um campo magnético, com intensidade alternada e

frequência �xa, nas nanopartículas e estas, por sua vez, têm os seus momentos magnéticos

rotacionados, emitindo energia na forma de calor. O que pode matar as células neoplásicas

que são mais sensíveis a altas temperaturas do que as células normais. Segundo Kumar,

C. e Mohammad, F. (80) em temperaturas entre 41-45 ◦C já observa-se a degradação das

células tumorais.

Promover o aquecimento da região alvo sem afetar as regiões saudáveis, além de

controlar a temperatura na região lesionada são obstáculos para a e�cácia da hipertermia

magnética (81). Desse modo, visando melhores resultados em hipertermia magnética

com o aquecimento apenas da região alvo e controle da temperatura, torna-se vantajoso

o estudo e aprimoramento de materiais que tenham respostas térmicas esperadas para

causar danos e/ou até matar as células tumorais.

Além do desenvolvimentos de novos materiais para uso em hipertermia, torna-

se imprescindível um estudo aprofundado dos mecanismos físicos de geração de calor em

nanopartículas magnéticas para que as aplicações de terapia sejam mais con�áveis (79).

Quando as nanopartículas encontram-se sob a ação de um campo magnético alternado, seu

aquecimento é dado a partir de alguns mecanismos físicos, tais como: efeitos de relaxação

e perdas por histerese. A seguir serão abordados tais mecanismos.

2.8.1 Perdas por Relaxações

As relaxações podem estar associados a dois feitos: a relaxação de Néel e a

relaxação de Brown. A relaxação de Néel, já abordada na seção 2.5, é caracterizada

pela instabilidade de partículas superparamagnéticas advindas das �utuações térmicas,

as quais promove inversão da magnetização entre dois estados metaestáveis em um dado

tempo pela diminuição da sua barreira e energia (79). A inversão da magnetização é

dada pelo movimento dos momentos no interior das partículas, as quais �cam imóveis. O
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tempo necessário para a reversão dos momentos entre dois estados de mínima energia é

dado pela equação 2.24.

A relaxação de Brown é dada a partir do movimento das partículas magnéticas,

devido a ação do campo magnético, em uma suspensão �uida e passa a ter dependência da

viscosidade do �uido. Os momentos magnéticos encontram-se bloqueados e quando esses

são submetidos a um campo, o atrito entre as partículas e o �uido promove a dissipação

de calor. A orientação da partícula é dada por um tempo característico de relaxação

τB (82, 83).

τB =
3ηVh
KBT

, (2.26)

onde η é o coe�ciente de viscosidade do �uido e Vh é o volume hidrodinâmico da partícula.

Durante a aplicação de um campo magnético as relaxações de Néel e Brown

podem acontecer simultaneamente e as equações 2.24 e 2.26 podem se combinar para

descrever uma partícula superparamagnética imersa em um �uido. A expressão da

combinação de ambas as relaxações é dada por uma relaxação efetiva τeff (79), como

τeff =
ττB
τ + τB

, (2.27)

onde τ é a relaxação de Néel e τB a relaxação de Brown.

O uso da equação 2.27 depende do �uido o qual as partículas estão inseridas,

além das características físicas e magnéticas das partículas.

Para um campo magnético ~H de pequena amplitude aplicado em um sistema, a

magnetização é praticamente independente deste campo, porém, se o sistema é submetido

a elevadas frequências, veri�ca-se uma relação de dependência entre eles. Como é possível

expressar a magnetização em termos da susceptibilidade do material e a susceptibilidade

imaginária, por sua vez, pode ser expressa em função das perdas nos processos de

relaxação (82), a relação da potência dissipada (ou SAR) dada pelo aquecimento advindo

das partícula que tenha suas perdas por relaxação é

SAR = µ0πχ
′′fH2 (2.28)

sendo µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, χ′′ a susceptibilidade imaginária, f a

frequência.
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2.8.2 Perdas por Histerese e Cálculo SAR

Partículas superparamagnética tem suas perdas regidas pelos processos de

relaxação, já as partículas que são magneticamente bloqueadas, com remanência e

coercividade, suas perdas são prioritariamente relacionadas ao processo de histereses.

As perdas por histerese em partículas bloqueadas magneticamente são dadas

a partir da rotação dos momentos magnéticos quando estes são submetidos a um campo

magnético alternado. A amplitude do campo, assim como a frequência, são parâmetros

determinantes para de�nir a perda (82).

Observa-se ainda que nas partículas com dimensões inferiores aquelas

necessárias para serem multidomínios, a rotação dos momentos depende da anisotropia

magnetocristalina e das anisotropias de forma e superfície das partículas, de modo que,

além da amplitude e frequência, as características estruturais e morfológicas têm um papel

fundamental na determinação das perdas. O que signi�ca que quanto maior a partícula

(no regime monodomínio), maior será sua perda (82, 79).

As expressões quantitavivas para as perdas por histerese também são

conhecidas como SLP (speci�c loss power) (78, 80), dissipação (82) ou SAR (speci�c

absorption rate) (84). Desse modo, se um conjunto de nanopartículas for disposto

em um campo magnético com frequência f , a quantidade de calor (A) liberado pelas

partículas durante o ciclo magnético pode ser calculada integrando a área da curva da

histerese (82, 84), que é a energia dissipada por ciclo de reversão (40). Assim, temos:

A =

∮
µ0M(H)dH, (2.29)

ondeM(H) é a magnetização das nanopartículas. Então, de maneira aproximada a perda

ou simplesmente a SAR é calculada, como (82, 84):

SAR = fA, (2.30)

ou ainda,

SAR = f

∮
µ0M(H)dH. (2.31)

Usualmente a unidade utilizada para quanti�car a SAR é Watts por grama de

material magnético (79).
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3 Estado da Arte

Esse capítulo é destinado a exposição dos principais materiais observados em

cada um dos sistemas estudados nesse trabalho. O capítulo será subdividido em seções,

nas quais a primeira 3.1 referente ao hidreto de níquel, abordará a sua aplicabilidade,

os métodos para a obtenção, assim como as características magnéticas. A seção 3.2

está associada às possíveis aplicações e estrutura do semicondutor iônico CuCl (também

conhecido como Nantokita). A última seção discutirá sobre as ligas de NixCu(1−x).

3.1 Hidreto de Níquel - NiH

A descoberta do hidreto de níquel (NiH) em 1959 por Baranowski, B. e

Smialowski, M. (1) estimulou as buscas por novos hidretos metálicos (3), motivados

inclusive pelo grande potencial em aplicações desses materiais em tecnologias como, por

exemplo, no desenvolvimento de acumuladores de hidrogênio em baterias (2, 85, 86, 87).

De fato, Baranowski descobriu o hidreto de Níquel quase 100 anos depois da

descoberta do hidreto de Paládio, mas ele tornou-se pioneiro nesse campo de pesquisa

por demostrar em 1978 que alguns hidretos metálicos, dentre eles o NiH (88), tinham

grande potencial para acumuladores de hidrogênio. Já na década de 90, apesar do avanço

dos métodos eletroquímico e gasoso, o entendimento sobre as propriedades estruturais e

magnéticas do NiH não era conclusivo.

Ponyatovskii, E. e colaboradores (89, 90) intensi�cam a pesquisa sobre hidretos

metálicos. Como fruto desses trabalhos, obteve-se pela primeira vez o diagrama de fase

do NiH, indicando, inclusive, como a temperatura de Curie era in�uenciada pela absorção

do hidrogênio. Esses resultados são reproduzidos na �gura 3.1.

Baranowski, B. e Filipek, S. (3) apontaram que com o aumento da

temperatura, a uma pressão de 1,3 GPa, a diferença entre as pressões de formação e de

decomposição do NiH diminui, até desaparecer em 270◦C, como mostrado na �gura 3.1.

Deve-se ressaltar nesse trabalho, que a hidrogenação não foi realizada com o gás puro

e, por esta razão, segundo Baranowski, B. e Filipek, S. (3), foi encontrado que esses

resultados diferem daqueles onde se faz uso de hidrogênio com alto grau de pureza.

Muitos trabalhos foram realizados para explicar as propriedades físicas e
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estruturais do sistema Ni-H. Sabe-se que as propriedades estruturais são fortemente

in�uenciadas pela concentração de hidrogênio presente na estrutura cristalina do Ni (4, 5).

Em cristais cúbicos de face centrada (FCC - face centered cubic), como é o caso do níquel, o

hidrogênio ocupa principalmente os sítios intersticiais com simetria octaedral (91, 92, 93).

Figura 3.1: Diagrama de fase do sistema Ni-H: (•) pressões de formação, (◦) pressão de decomposição
e (�) temperaturas de Curie. Retirada Ponyatovskii, E. e colaboradores (90)

A posição intersticial do átomo de hidrogênio é determinada pelo nível de

energia local (91, 94), que pode ser veri�cado por deslocamentos e falhas na rede,

promovidos por impurezas ou defeitos (93). Por outro lado a expansão da rede cristalina

devido a inserção de hidrogênio, afeta as propriedades magnéticas dos metais (5, 95) e, no

caso o níquel, pode até ter os seus momentos magnéticos reduzidos a zero a partir de um

valor de concentração de hidrogênio bem de�nido (8, 6), conforme mostrado na �gura 3.2.

Observa-se que para baixos valores de hidrogenação ([H]/[Ni] < 0,03), a

amostra exibe um comportamento ferromagnético representado por uma fase α-NiH. Para

uma faixa intermediária de hidrogenação ([H]/[Ni] = 0,03 - 0,7) a amostra é caracterizada

pela coexistência de duas fases, sendo uma magnética α-NiH e outra não magnética β-

NiH. Finalmente, para altos valores de hidrogenação ([H]/[Ni] = 0,7 - 1,0), tem-se apenas

uma fase não magnética, β-NiH (3, 7, 9, 96, 8, 97).

A partir do trabalho de Bauer, H. (7), estudos com respeito ao magnetismo do

hidreto de níquel se expandiram ao longo dos anos, e um dos principais efeitos observados é

que a menor quantidade de fase ferromagnética α-NiH presente na amostra pode mascarar
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as propriedades da fase não magnética β-NiH (7, 98, 99).

Figura 3.2: Momento magnético por átomo de Ni em função da concentração de x = [H]/[Ni]. Os dados
experimentais são do trabalho de Bauer, H. e colaboradores (98) e os cálculos LMTO são do trabalho de
Vargas, P. e colaboradores (100). Retirada de Leon, A.(5).

Em 1992, Bauer, H. e Hanson, M. publicaram um trabalho (97) no qual

discutiram a susceptibilidade magnética da fase não magnética β-NiH, com uma relação

de hidrogênio e níquel de 1:1, sob pressão 1,5 GPa e temperaturas inferiores a 100 K. Para

essa relação entre o hidrogênio e o níquel espera-se uma susceptibilidade paramagnética,

uma vez que a fase β-NiH não é ferromagnética, mas devido ao fato das propriedades

magnética serem sensíveis às variações locais de concentração de hidrogênio (98), foram

identi�cadas três fontes de susceptibilidade.

A primeira fonte e menor parte está relacionada às pequenas precipitações

de fase magnética α-NiH, que surgem da fase β (101), como consequência de sua

instabilidade (1, 98).

A segunda e intermediária parte mostra uma dependência da temperatura

de Curie Weiss, que é atribuída aos clusters de níquel em locais com ausência

de hidrogênio (97). A maior parte da susceptibilidade compreende a fase β-NiH

não magnética, a qual mostra uma susceptibilidade paramagnética independente da

temperatura (99, 97).

A instabilidade da fase não magnética do hidreto de níquel é conhecida desde
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sua descoberta (1) e vários trabalhos reportam que o tempo após a hidrogenação e a

temperatura são fatores determinantes para isso (4, 102, 9, 103, 99, 97). Nesse sentido,

a �gura 3.3 mostra a fase β-NiH (%) e magnetização de saturação em função do tempo

para a temperatura ambiente.

Figura 3.3: Fase β-NiH (%) e magnetização de saturação em função do tempo para temperatura
ambiente. Retirada de Tavares, S. e colaboradores(102).

A partir da �gura 3.3 veri�ca-se a fase β-NiH diminuindo com o passar do

tempo, con�rmando que há a instabilidade na amostra. Além disso, na mesma �gura,

tem-se a magnetização aumentando com o tempo devido a decomposição do hidreto,

assim conclui-se que com a redução da hidrogenação o efeito ferromagnético torna-se

mais expressivo (102, 97).

É importante evidenciar que nesses trabalhos a preparação do hidreto seguem

dois métodos: o eletroquímico e o gasoso. O método eletroquímico utilizado por

Baranowski, B. (1) em 1959, mostrou que durante a eletrólise do ácido sulfúrico aquoso

na presença de Arsênio como agente catalítico, um cátodo de níquel na forma de �o

absorveu mais hidrogênio do que a unidade de peso do metal. Já o método gasoso, também

reportado por Baranowski, B. (104) consistiu na reação do metal com o hidrogênio sob

elevadas pressões. Tais métodos são bastante utilizados ainda hoje.

Trabalhos que não usam um dos dois métodos para a produção de hidreto

de níquel são escassos. Um dos poucos exemplos é o trabalho de Jeon, Y. e

colaboradores (95), o qual reportou a produção, por uma rota química, de nanopartículas

β-NiH monodispersas, com um tamanho médio de 7 nm. Tais partículas foram
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comparadas com as de níquel puro de mesmo diâmetro, para assim, fazer um estudo

das propriedades magnéticas do hidreto.

Por medidas M-T e M-H, veri�cou-se um fraco ferromagnetismo nas partículas

β-NiH, assim como foi observado por Hanson, M, e Bauer, H (97), o qual os autores

atribuíram a uma discreta fase α-NiH. O ferromagnetismo fraco na fase β foi relacionado

às vacâncias do hidrogênio da fase do hidreto β (97, 105).

Há dois tipos de vacâncias do hidrogênio: a que surge devido ao hidrogênio

desocupar o sítio octaedral, resultado da solubilidade limitada do hidrogênio no níquel

metálico (95) e as vacâncias "superabundantes", as quais surgem exclusivamente com altas

temperaturas (105) e derivam do escape do hidrogênio com a elevação da temperatura.

Jeon, Y. e colaboradores (95) re�zeram as medidas M-T após 1 (um) dia.

Os resultados obtidos foram similares as medidas anteriores, sem nenhum aumento na

magnetização, de modo que con�rmou a estabilidade da amostra, pelo menos até um dia,

diferente das amostras preparadas pelo método eletroquímico ou gasoso, apresentadas

anteriormente.

A desidrogenação completa das nanopartículas, para Jeon, Y. e colaboradores

(95) aconteceu quando a amostra foi tratada termicamente a 160 ◦C, transformando as

nanopartículas de hidreto em níquel, contraindo o volume e consequentemente o diâmetro

das partículas (100).

3.2 CuCl - Nantokita

Desde a descoberta do ferromagnetismo induzido nos compostos InAs e GaAs

dopados com Mn no �nal da década de 70, muito esforço tem sido dedicado à pesquisa

de sistemas com semicondutores semimagnéticos ou semicondutores magnéticos diluídos

(SMD) com �nalidade de aplicações em spintrônica (106, 10, 12). Os SMD são de grande

interesse para a pesquisa em spintrônica, devido ao fato de reunirem em um único material,

propriedades semicondutoras e magnéticas (10, 12, 11).

Observou-se que uma pequena porcentagem de impurezas magnéticas inseridas

na estrutura do semicondutor, não deteriora suas propriedades óticas e de transporte

eletrônico, além de induzir um efeito magnético (14, 16, 15, 17), de modo que os SMD são

materiais que em sua composição contêm átomos magnéticos substitucionais na estrutura
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do semicondutor (13), assim como pode ser veri�cado pela �gura 3.4.

Figura 3.4: Célula de CuCl dopado com Mn. O átomo de Mn substitui diferentes átomos de Cu nos
sítios 0-5 de acordo com aumento de Mn dopante. Retirada de Chen, Z. e colaboradores (17).

A �gura 3.4 é resultado de um trabalho teórico, por método Monte Carlo, feito

por Chen, Z. e colaboradores (17), a qual mostra o átomo de Mn substituindo o átomo

de Cu. A medida que aumenta o percentual do dopante na estrutura do semicondutor,

outros sítios contendo cobre são substituídos por Mn de acordo com a numeração em

verde (ver �gura).

As sínteses de materiais SMD apresentam sérias di�culdades, principalmente

referentes às temperaturas de ordenamento magnético (106), nessa perspectiva, a

exploração de novos materiais vem como uma alternativa para vencer esses desa�os (17).

Há alguns anos, estudos têm focado no magnetismo dos haletos de cobre (I) - CuX, onde

X = Cl, Br e I, dopados com elementos magnéticos 3d (107). Os materiais CuX são

semicondutores do tipo p com um gap de energia largo, Eg > 3 eV, e tem sua estrutura

cristalina mantida através das ligações covalentes (107, 108, 109).

O CuX é um candidato adequado para materiais SMD (110), pois os haletos de

cobre apresentam um aumento na condutividade iônicas chegando a valores comparáveis

aos dos sais fundidos (0,1-1 Ω cm−1) (109), de modo que a condutividade iônica aumenta

em função da temperatura (111), fato que os torna interessantes em aplicações em elevadas

temperatura (112, 17, 109).

Chen, Z. e colaboradores (17) em seu trabalho teórico sobre CuCl e CuBr

dopados comMn, mostrou que tais materiais são ferromagnéticos à temperatura ambiente,

por simulações de susceptibilidade, para um percentual de 6,25% de Mn na estrutura do
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CuCl. A �gura 3.5 mostra o comportamento da susceptibilidade para o CuCl dopado com

manganês, o qual tem um comportamento típico ferromagnético.

Figura 3.5: Susceptibilidade simulada (x) em função da temperatura para CuCl com 6,25% de Mn
dopante. Retirada de Chen, Z. e colaboradores (17).

Para que SMD com a base semicondutora de CuCl sejam e�cientes, veri�ca-se

que a produção do CuCl é um ponto importante para obter tais materiais. Nesse sentido,

as investigações teóricas e experimentais sobre haletos de cobre indicam propriedades,

tais como: aumento anômalo do gap de energia com o aumento da temperatura (113,

114), transições estruturais de fase induzidas pelas pressões (115) e efeitos de composição

isotópica induzido por temperatura e pressão (114, 115). Contudo, a obtenção da fase de

CuCl é complexa e sua síntese não é trivial, assim, os estudos que apresentam métodos

e�cientes para produção com elevada pureza do CuCl são de grande valor.

Até agora, alguns métodos físicos e químicos foram desenvolvidos para a

preparação de CuCl, com diferentes características, incluindo reação do CuCl com

glicerol (116), reação do cobre com CCl4 (117), exposição do cristal de cobre ao gás Cl2 em

câmara de vácuo (118), entre outros. No entanto, os métodos reportados pela literatura

para preparar CuCl precisam de equipamentos complexos, altas temperaturas de reação,

algumas vezes reagentes tóxicos ou até produzem subprodutos mais poluentes (119).

Nesse âmbito, são poucos os trabalhos reportam uma síntese acessível, dentre

esses, o trabalho Zhang, Y. e colaboradores (119) mostram uma produção por método
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hidrotermal, o qual produz nanocristalitos lamelares com espessura cerca de 60 nm, em

uma temperatura de 120◦C. A �gura 3.6 mostra o (a) difratograma e a (b) microscopia

de varredura para o CuCl obtido pelo método hidrotermal.

Figura 3.6: Partícula produzidas pelo método hidrotermal, com (a) difratograma com picos referentes
ao CuCl puro e (b) imagens de microscopia de varredura mostrando a mosrfolo�a da amostra. Retirada
de Zhang, Y. e colaboradores (119).

O CuCl também é conhecido como Nantokita, por ter sido descoberto em

Nantoco, no Chile. Possui estrutura cristalina zincblende, grupo espacial F43m, que

consiste em íons de Cu+ coordenados tetraedricamente com íons de Cl− (120, 119).

3.3 Ligas de Níquel-Cobre

As ligas NiCu tem atraído bastante atenção devido às suas propriedades

eletrônicas, magnéticas, além das físicas/mecânicas em baixas e altas temperaturas (18,

19). Por se mostrarem resistentes à corrosão e ao desgaste, as ligas são bastante utilizadas

em diversos âmbitos, a exemplo, para a fabricação de cabos que possam ser submetidos à

aquecimento, resistências elétricas, termopares de baixa resistência, entre outros. Outra

característica das ligas de NiCu é que são quimicamente estáveis e biocompatíveis (20).

O níquel e o cobre estão lado-a-lado na tabela periódica dos elementos,

com números atômicos 28 e 29 e pesos atômicos iguais a 68,71 g/mol e 63,54 g/mol,

respectivamente. Os dois elementos são miscíveis tanto no estado líquido quanto no

sólido.

O diagrama de fase do sistema Ni-Cu consiste em duas regiões monofásicas,

separadas por uma região contendo duas fases, como mostra a �gura 3.7 (121). Enquanto
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o limite entre a região líquida e a região de duas fases é chamado liquidus, o limite entre a

região de duas fases e a região sólida é o solidus (43). Abaixo do solidus, a liga contendo

os dois metais formam uma série contínua de soluções sólidas, com rede cúbica de face

centradas (121).

Figura 3.7: Diagrama de fase para a liga NiCu. Retirado de Saunderson, R. (121)

O sistema Ni-Cu pode assumir tanto um caráter ferromagnético, como

paramagnético, de acordo com a concentração da solução sólida e da temperatura. Pela

�gura 3.7, no canto inferior direito, veri�ca-se que a linha separa duas regiões, abaixo da

linha tem-se um comportamento ferromagnético e acima paramagnético. Por exemplo,

uma liga com 75 % de níquel em sua estrutura é paramagnética a 200 ◦C, enquanto que

a 50 ◦C exibe um comportamento ferromagnético.

Para ligas ricas em cobre, observa-se que a susceptibilidade, à temperatura

ambiente, aumenta em função do acréscimo da concentração de níquel na estrutura,

como é mostrado na �gura 3.8. Tal comportamento é de se esperar, devido ao per�l

ferromagnético do níquel. Em contrapartida, observa-se que a susceptibilidade só será

nula quando o percentual de níquel na estrutura for em torno de 3,7% (21). Para valores

de concentração de níquel inferiores, a susceptibilidade deixa de ser paramagnética e

assume um caráter diamagnético, advindo do cobre.
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Figura 3.8: Susceptibilidade mássica da liga Ni-Cu em temperatura ambiente. Retirada de Cullity,
B. (21) .

A partir de estudos independentes sobre magnetização espontânea e

magnetização de saturação das ligas de NiCu (122, 123, 24, 25, 124), foi observado que o

aumento na magnetização da solução sólida quando o percentual de níquel é elevado, não

está relacionado com o preenchimento da banda d pelo elétron extra dos átomos de cobre,

como acreditavam na época, mas sim, está relacionado com os valores dos conjuntos de

momentos de magnéticos de níquel, dados pela interação com o maior número de primeiros

e segundos átomos vizinhos.

Além disso, tais estudos con�rmaram que Tc varia linearmente em função do

aumento da concentrações de níquel nas ligas (25). Na �gura 3.9 tem-se um grá�co obtido

por Ahern, S. e colaboradores (25) para Tc em função do percentual de cobre na liga NiCu.

Pela �gura 3.9, é possível perceber que as temperaturas de Curie só assumem

valores acima da temperatura ambiente para ligas com percentuais de cobre inferiores a

30% e está de acordo com o que é observado nas �guras 3.7 e 3.8.
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Figura 3.9: Variação da temperatura de Curie com a composição de cobre. Imagem obtida do trabalho
de Ahern, S. e colaboradores (25). Os símbolos ◦, • e 4 são das referências (25), (122) e (124)

, respectivamente.

A partir dos trabalhos de Ahern, S. e colaboradores (24, 25) foi veri�cado um

efeito de aumento da magnetização de saturação e, consequentemente, da susceptibilidade.

Isso ocorre devido à formação de clusters de níquel, que são produzidos pela tendência de

ordenamento para baixas temperaturas, com a redução do cobre. Além disso, os autores

ainda acrescentam que mesmo na ausência de tendência de ordenamento, as �utuações

da composição local em uma liga aleatória é su�ciente para gerar clusters magnéticos.

Trabalhos envolvendo a liga Ni-Cu são realizados por rotas distintas, inclusive

físicas ou químicas (22, 125, 30). A liga de NiCu é versátil, sendo atualmente utilizada

nas mais diversas áreas, como foi mencionado anteriomente. Veri�cam-se trabalhos que

relacionam a liga NiCu no âmbito da hipertermia magnética controlada (22), dando ênfase

a dependência da Tc (27, 28), há trabalhos como o de Stampe, P. e colaboradores (23)

que descreve o comportamento da susceptibilidade AC das ligas com diversos percentuais,

assim como há trabalhos que enfatizam a produção de liga de NiCu em nanotubos de

carbono como catalisadores para a produção de hidrogênio, como é o caso de Shen, Y. e

colaboradores (126).

Stampe, P. e colaboradores (23) apresentaram um estudo

sobre susceptibilidade AC em função da temperatura para o sistema Ni-Cu. Foram feitas
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análises detalhadas, as quais produziram uma estimativa para uma composição crítica de

44,5% de níquel, acima da qual o ferromagnetismo aparece. Foi produzido um conjunto

de amostras bulk entre 45-55% de níquel, utilizando o forno a arco.

A �gura 3.10 reproduz as características gerais da susceptibilidade AC em

função da temperatura para oito amostras com um percentual de níquel entre 45-54%. É

possível veri�car que os sinais de susceptibilidade para todos os percentuais de liga são

exibidos em temperaturas inferiores a 90 K e aumentam com o acréscimo da concentração

de níquel na estrutura.

Figura 3.10: Susceptibilidade AC para ligas de NiCu, com composição de níquel (em % atômico) para
temperaturas abaixo da ambiente. Retirada de Stampe, P. e colaboradores (23) .

Pelo comportamento das curvas percebe-se ligas ferromagnéticas bem

de�nidas (127), as quais se mostraram similares, uma vez que há um valor máximo em

cada curva imediatamente abaixo da temperatura de Curie. Os máximos veri�cados

estão relacionados com o efeito Hopkinson, que também foram veri�cados para sistemas

contendo Au-Fe (128, 129), ligas que contém terras raras (130), óxidos de níquel (131) e

ligas com níquel em sua composição (132, 133).

As amplitudes dos picos de susceptibilidade não caem de forma monótona com

a diminuição da concentração de níquel na estrutura, e esses resultados são reproduzidos

na �gura 3.11. Por essa �gura, veri�ca-se que a amplitude do pico de Hopkinson aumenta

quando o percentual de níquel é reduzido de 55% para 54%, logo em seguida diminui

quando o percentual é diminuído para 50%. Entre 50% e ∼46% a susceptibilidade passa
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por uma região platô antes de diminuir bruscamente para 45%.

Figura 3.11: A altura dos picos (Hopkinson) observados na �gura 3.10 em função da concentração de
Ni para a liga NiCu. O insert mostra dados semelhantes para o PdNi (23).

No insert da �gura 3.11 veri�ca-se a similaridade no comportamento dos

resultados observados por Wang, Z. e colaboradores (134) para o sistema Ni-Pd. Tais

semelhanças sugerem estruturas magnéticas relacionadas (23).

Os picos de Hopkinson podem ser compreendidos a partir dos efeitos da

magnetização M(T), escrita como (135, 21, 136):

M(T ) ∝ M2
s (T )

K1

. (3.1)

sendo Ms e K1 a magnetização de saturação e a constante de anisotropia

magnetocrostalina, respectivamente. Mais será abordado sobre o sinal de Hopkinson nos

resultados desse trabalho.

De modo geral, por rotas químicas e físicas, diversos trabalhos apresentam

amostras com ligas especí�cas (28, 27, 22, 29, 137), muitas vezes baseados nos percentuais

de precursores. Como o sistema Ni-Cu é uma solução sólida, a chance de existir

inomogeneidade em algumas regiões é relativamente grande, o que leva a considerar que a

fase encontrada para cada amostra é uma composição média de outras fases, como tratou

Souilah, S. e colaboradores (20).
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Souilah, S. e colaboradores (20) atribuíram �utuações de composição das

partículas ao processo de síntese (moagem) e então, re�naram cada amostra com mais

de uma fase de liga, obtendo duas ou mais estruturas FCC, com parâmetros de rede e

tamanhos dos cristalitos distintos. Após o re�namento, foi feita uma média de todas as

fases obtidas e então associada à cada composição especí�ca.

Segundo Ramos, M. e colaboradores (29) a determinação exata da fração da

liga pelo método de Rielveld não foi alcançada em seu trabalho, devido à proximidade dos

parâmetros de rede. Vale salientar que a diferença entre o parâmetro de rede do cobre

e do níquel é apenas 2,3% (26), o que di�culta atribuir um parâmetro de rede a uma

composição de liga especí�ca. Uma vez que os parâmetros das fases de liga de NiCu são

próximos, torna-se difícil apontar, de uma maneira conclusiva, a fase especí�ca.

Como foi visto, a solução sólida de Ni-Cu tem diversas aplicabilidades e podem

ser obtidas por várias sínteses. Observou-se ainda, que propriedades magnéticas das ligas

são fortemente afetadas de acordo com a variação da concentração dos metais. Foram

veri�cados picos de Hopkinson em temperaturas inferiores a 90 K para ligas ricas em

cobre, mas não foi encontrado trabalhos apontando o mesmo efeito em temperaturas

superiores à ambiente. Nessa tese, os resutados obtidos para as ligas de NiCu, assim

como a discussão das mesmas serão abordadas no capítulo 6.
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4 Sínteses, técnicas experimentais e

caracterizações

Neste capítulo serão descritos os procedimentos experimentais empregados nas

sínteses, assim como as técnicas utilizadas para caracterização estrutural, morfológica,

térmica e magnética das amostras. Inicialmente, será apresentado o processo de síntese,

seguindo rotas químicas, do conjunto de amostras com suas especi�cidades e subdivisões.

Posteriormente, será exposta a técnica para caracterização estrutural, utilizando um

difratômetro de raios X, do inglês X-ray Di�raction (XRD), com difratogramas analisados

pelo método de Rietveld (138, 139). Dando prosseguimento às caracterizações, será

evidenciada ainda a técnica de microscopia eletrônica de transmissão, do inglês,

Transmission Electron Microscopy (TEM), como principal técnica para caracterização

morfológica das amostras. Para caracterização térmica, por sua vez, será utilizado um

sistema que mede o aquecimento das nanopartículas magnéticas. Finalmente, para a

caracterização magnética, será usado um magnetômetro de amostra vibrante, do inglês,

Vibrating Sample Magnetometer (VSM), e o sistema de medidas de propriedades físicas,

do inglês, Physical Property Measurement System (PPMS).

4.1 Processo de sínteses das amostras

O objetivo inicial deste trabalho foram as ligas NixCu1−x, mas durante o

processo, surgiram resultados que nos levaram a novos caminhos, abrangendo desse modo,

o per�l da pesquisa. Neste trabalho há três conjuntos de amostras, os quais chamamos

de sistema 1, sistema 2 e sistema 3. Cada um dos sistemas foi preparado por meio do

processo sol-gel modi�cado, que consiste na reação dos reagentes aprisionados nos poros

da matriz polimérica de quitosana. Essa síntese é constituída por quitosana com um grau

de deacetilação de 85% adquirida da Polymar, Ceará - Brasil; água destilada, produzida

no próprio laboratório, e os reagentes descritos na tabela 4.1. O processo de síntese

detalhado do trabalho encontra-se subdivido nas seções 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

Todos os sistemas detalhados nesse trabalho foram preparados no Laboratório

de Síntese de Materiais em Pó e Bulk pertencente ao Grupo de Nanoestruturas Magnéticas
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Tabela 4.1: Reagentes utilizados nas sínteses.
Reagente Fórmula Química Peso Molecular Fornecedor

cloreto de cobre dihidratado CuCl2.2H2O 170, 48 g/mol Reagen-Quimibrás

nitrato de níquel hexahidratado Ni(NO3)2.6H2O 290, 79 g/mol Sigma-Aldrich

ácido cítrico monohidratado C6H8O7.H2O 210, 14 g/mol Vetec

glurardialdeído C5H8O2 100, 12 g/mol Vetec

e Semicondutoras (GNMS), do Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE),

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

4.1.1 Sistema 1

Para a síntese do sistema 1, foi preparada, a priori, a solução de quitosana, que

é composta por 5 g de ácido cítrico e 2 g do pó de quitosana adicionados, nessa ordem, a

100 mL de água destilada e submetidos, posteriormente, a forte agitação por 6 horas.

O nitrato de níquel e o cloreto de cobre dihidratato foram adicionados a 10

mL da solução de quitosana à temperatura ambiente. Após agitação, durante 20 min,

adicionou-se 1 mL de glutaraldeído (140) e agitou-se, para a dispersão, por 20 min. A

solução de quitosana com adição dos precursores foi mantida em repouso por 1 h para

permitir a polimerização.

Após o tempo de repouso, veri�cou-se que foi formado um material sólido,

tipo gel, que foi suavemente esmagado e transferido para o forno tubular com um sistema

de vácuo. Os precursores foram tratados termicamente em vácuo (pressão 10−1 mbar), a

450◦C, durante 1, 5 h, com uma taxa de aquecimento constante de 10◦C/min. A �gura 4.1

mostra o forno tubular da marca Jung utilizado para o tratamento térmico do Laboratório

de Fornos do GNMS - DFTE.

As amostras foram preparadas com a quantidade total de sais metálicos �xados

a 2, 4 g e as suas concentrações relativas nominais de Ni e Cu foram de AM1 (Ni75% +

Cu25%) e AM3 (Ni78% + Cu22%). Na da �gura 4.2 veri�ca-se um esquema do processo

de síntese desse sistema.
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Figura 4.1: Forno tubular da marca Jung do GMNS.

Figura 4.2: Esquema do processo de síntese do sistema 1.
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4.1.2 Sistema 2

Para a síntese do sistema 2, duas soluções foram preparadas, uma de quitosana

e uma outra com os sais de cobre. A solução de quitosana foi preparada adicionando 2, 5

g de ácido cítrico, 2 g do pó de quitosana a 50 mL de água destilada, à temperatura

ambiente. Essa mistura foi deixada sob forte agitação por 12 horas, após esse período foi

retirado 5 mL, os quais serão utilizados.

A segunda solução, que é a solução ácida com o reagente, foi preparada

adicionando 2, 94 g de ácido cítrico e 2, 4 g de cloreto de cobre dihidratado e 5 mL de água

destilada, à temperatura ambiente. Essa mistura foi deixada sob agitação por 2 horas.

Depois de prontas, as duas soluções foram unidas em um béquer e submetidas

à agitação por mais 2 horas. Após agitação, adicionou-se 2,5 mL de glutardialdeído (140)

e agitou-se por 1 hora. Então a solução foi deixada em repouso por dois dias para

a completa polimerização. Após a polimerização foi veri�cado um gel sólido, que foi

esmagado suavemente e depois transferido para o forno, durante 1, 5 h, a 350◦C, em

vácuo (pressão 10−1 mbar) para se obter um pó.

A amostra do sistema 1 tem uma concentração �xa de sais de cobre de 2, 4

g e foi chamada de A11. Os passos sequenciais para a preparação dessa síntese estão

esquematizados na �gura 4.3.

4.1.3 Sistema 3

Como a ideia inicial do trabalho era a produção das ligas NiCu, e estas não

foram obtidas a partir da síntese descrita no sistema 1 (seção 4.1.1), foi necessário estender

o processo de síntese e adicionar mais uma etapa.

Após o resultado obtido pelo processo de síntese do sistema 1, submeteu-se as

amostras a um tratamento térmico, por 1 hora, a 450◦C, em um forno tubular com �uxo

constante de 6 ml/s de gás H2, modelo AN1430i, da marca Delta, como pode ser visto

na �gura 4.4. Esse forno é do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Materiais Especiais

- LMCME, do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais.
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Figura 4.3: Esquema do processo de síntese do sistema 2.

Figura 4.4: Forno tubular com �uxo contínuo de H2 do LMCME.

Todas as amostras foram preparadas com a quantidade total de sais metálicos

�xados a 2, 4 g e as suas concentrações relativas nominais de Ni e Cu estão de acordo com

a tabela 4.2.

Pela �gura 4.5 veri�ca-se um esquema do processo de síntese do sistema 3.
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Tabela 4.2: Concentração relativas de Níquel e Cobre

Amostra Concentração Relativa

S1 Ni52% + Cu48%

S2 Ni70% + Cu30%

S3 Ni75% + Cu25%

S4 Ni81% + Cu19%

S5 Ni92% + Cu8%

Observa-se ainda, que a única diferença entre esse esquema e o esquema 4.2 é uma etapa

a mais, a de tratamento térmico em atmosfera de hidrogênio.

Figura 4.5: Esquema do processo de síntese do sistema 3.

Para caráter de comparação foi preparada uma amostra de níquel metálico

segundo a rota descrita por Mendes N.S. (54), que consiste basicamente em adicionar 2, 4

g de nitrato de níquel a 10 ml de solução de quitosana em temperatura ambiente, após 15
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minutos de agitação é adicionado 1 ml de glutaraldeído e a solução, por sua vez, continua

sob agitação por mais 20 minutos. A solução foi mantida em repouso por 10 minutos

para polimerização, formando desta forma um gel, que em seguida foi transferido para o

forno e submetida a um tratamento térmico em vácuo (pressão 10−1 mbar), a 400◦ C, por

1, 5 h. Essa amostra foi chamada de Ni e, antes de serem apresentados e discutidos seus

resultados, será observada como exemplo de difratograma de raios X na seção 4.2, pela

�gura 4.10.

4.2 Caracterização estrutural

4.2.1 Difratometria de Raios X - DRX

Uma das principais técnicas de caracterização estrutural de materiais

cristalinos é a difratometria de raios X (DRX), pois esta fornece parâmetros relevantes

sobre a estrutura cristalina dos materiais sólidos, tais como: fases cristalinas, quanti�cação

de fases, parâmetros de rede e tamanhos dos cristalitos e microestresse da amostra.

Os raios X ao incidirem nos materiais cristalinos podem ser espalhados

elasticamente pelos elétrons dos átomos do cristal (141), sem perda energética

(142), produzindo dessa forma, um espalhamento coerente, também conhecido como

espalhamento de Thompson. Se os átomos do cristal estiverem dispostos de forma

periódica, como na �gura 4.6, com distâncias interatômicas na ordem de Angstroms, que

da ordem do comprimento de onda dos raios X (143), veri�ca-se que os espalhamentos

também são periódicos, podendo ser observados a partir da relação entre o ângulo de

difração e a distância entre os planos que o originam.

4.2. Caracterização estrutural 60



Suzana Araújo Capítulo 4. Sínteses, técnicas experimentais e caracterizações

Figura 4.6: Estrtutura cristalina NaCl. Um tipo de íon é representado pelas bolas azuis e outro tipo
por vermelhas. As bolas azuis e vermelhas formam uma estrutura FCC.

Considerando os planos paralelos de uma estrutura cristalina qualquer,

espaçados por uma distância d, com raios incidentes, r1 e r2, e raios difratados, r′1 e

r′2, comprimento de onda λ e ângulo entre o raio r1 e o plano igual a θ, como na �gura

4.7, veri�ca-se dois fatos geométricos: 1) que o feixe incidente e o difratado sempre serão

coplanares; 2) O ângulo entre o feixe difratado e o incidente sempre será 2θ.

θ2

d

r1

θθ

θθ

r2

r '1

r '2

A C

B

O

Figura 4.7: Esquema dos planos cristalinos de uma estrutura qualquer, com difração de raios X.

Se o raio r1 incidir em O e difratar, enquanto o raio r2 incidir em B e difratar,

veri�ca-se o raio r2 percorre um caminho maior (AB+BC) para que o ângulo de difração
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continue igual ao de incidência. Dessa forma, a diferença do caminho ótico entre os dois

raios é dada por:

nλ = AB +BC, (4.1)

mas

AB = BC = dsenθ, (4.2)

desse modo, a equação 4.1, pode ser escrita, como:

nλ = 2dsenθ. (4.3)

Portanto, ondas difratadas com o mesmo ângulo por átomos situados em planos

diferentes estarão em fase, isto é, haverá uma interferência construtiva, se a diferença

entre dois percursos é igual ao número inteiro de comprimentos de onda. Essa condição é

conhecida como Lei de Bragg.

O equipamento utilizado para as medidas de difração de raios X é o

difratômetro de raios X. Nesse trabalho foi usado um difratômetro Rigaku MiniFlex II

em geometria Bragg-Bretano, com um goniômetro horizontal (θ − 2θ), do Laboratório

de Caracterização Estrutural de Materiais do GNMS - UFRN, com radiação CuKα e

λ = 0.154 nm, como pode ser visto na �gura 4.8. A variação angular utilizada foi 15◦ a

85◦ com um passo de 0, 02◦.

Figura 4.8: Difratômetro de raios X, do GNMS. Em (b), veri�ca-se a parte interna do difratômetro,
com o porta-amostras e o detector. Disponível em: www.gnms.�sica.ufrn.br. Acesso em: 03/04/2017.

A geometria θ − 2θ permite que a amostra inserida no porta-amostras do
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difratômetro tenha um movimento θ, enquanto o goniômetro com a fenda receptora dos

feixes difratados se movem 2θ. A �gura 4.9 é um esquema da geometria do difratômetro.

Figura 4.9: Esquema do difratômetro de raios X, com geometria Bragg-Bretano (θ− 2θ), adaptado da
referência (142).

Em um cristal, a difração de raios X produz um difratograma característico

para cada material. O difratograma é um grá�co da intensidade em função do ângulo de

Bragg (2θ), como o exemplo da �gura 4.10.
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Figura 4.10: Difratograma de uma amostra de Níquel metálico.
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Para análise dos difratogramas foi utilizado o banco de dados Inorganic

Crystal Structure Database - ICSD, que contêm as cartas cristalográ�cas. Essas cartas

cristalográ�cas contém as informações sobre a simetria do grupo espacial, posições dos

átomos, ocupâncias, parâmetros de rede. Com o passar dos anos foi desenvolvida uma

metodologia de re�namento dos difratogramas mais complexos, a qual hoje é bastante

reconhecida, o método Rietveld. Na seção seguinte, 4.2.2, será abordado o Re�namento

de Rietveld, método utilizado nesse trabalho.

4.2.2 Re�namento Rietveld

Hugo H. Rietveld desenvolveu o método (138, 139), que recebeu seu nome, para

solucionar os problemas dos métodos anteriores (que consideravam os picos difratados

individualmente), principalmente com relação à perda de informações das estruturas

cristalinas a partir da superposição de picos. O método de Rietveld considera todo

difratograma e as contribuições de cada um dos picos, inclusive os superpostos.

Até o início da década de 1970 esse método era utilizado apenas para

re�namentos a partir da difração de nêutrons (138, 139). Para a utilização do método para

re�namentos de difratogramas de raios X foram necessárias adaptações, segundo Young e

colaboradores (144). No mesmo ano, trabalhos como os de Khattak e colaboradores (145)

e Malmros e colaboradores (146) mostraram a utilização do método para o re�namento

de difratogramas de estruturas mais complexas. Desde então esse método foi amplamente

divulgado e utilizado.

O método de Rietveld consiste na caracterização de materiais cristalinos, a

partir do ajuste da curva experimental com um ajuste teórico, fazendo uso do método dos

mínimos quadrados para reduzir a diferença entre os pontos experimentais e os pontos

calculados. O padrão de difração teórico é gerado de acordo com o modelo cristalino, isto

é, a carta cristalográ�ca.

Segundo Kinast, E. J. (147) em seu trabalho, é necessário seguir algumas

condições para análise do material a partir do método de Rietveld. A primeira é que

o intervalo angular de análise seja grande o su�ciente (Ex. 10◦ ≤ 2θ ≤ 100◦), para

proporcionar uma melhor precisão em todos os parâmetros observados. A segunda é que

o passo de leitura seja pequeno (Ex. 0, 01 e 0, 02◦), para que os parâmetros relacionados à

posição e à forma dos picos, sejam melhor de�nidos. A terceira é o manuseio da amostra,
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para minimização de efeitos de randomização ou orientação preferencial.

Nesse trabalho, todas as condições listadas por Kinast, E. J. (147) foram

seguidas, garantindo desta forma a obtenção precisa dos parâmetros, proporcionando

uma análise con�ável, com o uso do programa Maudr.

4.3 Caracterização morfológica

4.3.1 Microscopia eletrônica de transmissão

Para caracterização morfológica, foram feitas medidas de microscopia

eletrônica de transmissão (MET), com um microscópio eletrônico Jeol, modelo Jem-2100,

operando em 100 KeV, do Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução-

LabMic, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás-UFG, Goiânia-GO

(�gura 4.11). Essa técnica é de grande importância para caracterização de amostras

em nanoescala, uma vez que tem uma resolução da ordem de nanômetros.

Figura 4.11: Microscópio Eletrônico de Transmissão, Jeol, JEM-2100. Disponível em:
www.labmic.ufg.br. Acesso em: 05/04/2017.

A MET possui um sistema de iluminação em vácuo que produz um feixe de

elétrons de alta energia que interage com a amostra, à medida que este a atravessa.

A interação entre o feixe e a amostra promove feixes transmitidos e difratados, que

dependerão das características do material analisado. A amostra, que é posicionada entre

a fonte do feixe de elétrons e um anteparo, fornece imagens que podem ser ampliadas,
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com uma magni�cação superior a 1.000.000 de vezes (148), possibilitando, desse modo, a

visualização de materiais numa escala bastante reduzida.

A formação da imagem é dada a partir da diferença de intensidades dos

feixes que chegam ao anteparo. Essas diferenças são observadas por meio dos diferentes

contrastes na imagem, a exemplo: o contraste por difração e o por alteração de fase. O

contraste por difração apresenta dois tipos de imagem: campo claro (quando os feixes

transmitidos são selecionados através da abertura de lente objetiva), e campo escuro

(quando os feixes difratados da área limitada são selecionados). Quando há elétrons

espalhados em ângulos maiores que os de Bragg, devido à abertura de área selecionada,

veri�ca-se o contraste por alteração de fase. Na interação feixe-amostra, alguns feixes saem

da amostra e se recombinam, com diferentes fases, gerando diferenças de intensidades na

imagem (149). Através da �gura 4.12, veri�ca-se o tipo de imagem para o contraste de

difração e o de mudança de fase.

Figura 4.12: Diferença da abertura da área selecionada, para o contraste de difração e o de mudança
de fase. Imagem retirada de (149).

A �gura 4.13 é um exemplo de imagem de MET de uma amostra de CuCl.

A �gura 4.13a é uma imagem de alta resolução, focalizando uma partícula de tamanho

médio superior a 5 nm, obtida com abertura da área selecionada, que evidencia alta

cristalinidade das nanopartículas de onde pode-se visualizar os planos atômicos, o que

permite medir a distância interplanar Dhkl. A �gura 4.13b é uma imagem de difração,

do inglês, selected area electron di�raction-SAED, que pode sugerir informações sobre
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orientações dos planos cristalinos.

Figura 4.13: Imagens de MET de uma amostra de CuCl. Em (a) tem-se uma imagem de microscopia
eletrônica de alta resolução, que possibilita a visualização de uma partícula com tamanho médio superior
a 5 nm e seus respectivos planos cristalinos e em (b) uma difração de elétrons de área selecionada, com
seus anéis de difração.

As amostras analisadas nesse trabalho foram todas preparadas antes do envio

para realização da medidas de microscopia de transmissão. Para cada amostra, em torno

de 10 mg foram depositados em um tubo eppendorf e diluídos em 1 ml de álcool. Após esse

processo soni�cou-se o eppendorf para auxiliar na dispersão das partículas, em seguida foi

deixado em repouso por vários minutos até a precipitação dos agregados, na sequência,

foi removido o sobrenadante e este foi disposto na centrífuga por 5 minutos com 12.000

rpm. Após esse processo, o líquido foi retirado e o material centrifugado e seco foi enviado

para a realização das medidas.

4.3.2 Análises de MET

Para determinação da distribuição de tamanhos de cada amostra foi feito

um histograma a partir da contagem individual de partículas utilizando o programa

ImageJ c©. Na �gura 4.14 veri�ca-se em (a) um exemplo de imagem de MET com escala

de 20 nm, contendo nanopartículas da ordem de 5 nm, e em (b) um exemplo de histograma

obtido da imagem (a) e ajustado com uma função, tipo log-normal:

P (d) =
1√

2πσd
exp

[
− 1

2σ2

(
ln

d

d0

)2
]
, (4.4)

no qual d0 trata-se do diâmetro característico e σ é uma dispersão associada à distribuição

de tamanhos. Nesse trabalho chama-se w de polidispersão. A �gura 4.14a mostra

partículas tipo arredondadas com tamanhos aproximadamente de 5 nm. Pelo ajuste log-
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normal da �gura 4.14b foi encontrado um diâmetro médio de 4, 65 nm e uma dispersão

de w = 0, 16.

Figura 4.14: Imagens de MET de uma amostra de CuCl. Em (a) tem-se nanopartículas bem de�nidas
com morfologia tipo arredondada da ordem de 5nm e (b) um histograma com a distribuição média de
tamanhos das partículas.

A �gura 4.15 é mais um exemplo de imagens de MET de uma amostra de

CuCl. Na �gura 4.15a tem-se um exemplo de difração de elétrons de área selecionada,

como já foi visto na �gura 4.13, porém nesta já foram obtidos os planos cristalinos1 por

meio das distâncias interplanares (Dhkl) obtidas pelos raios dos anéis. Pela �gura 4.15b,

que é uma imagem de microscopia eletrônica de alta resolução, observa-se uma partícula

aglomerada com diâmetro médio de aproximadamente 22 nm, com planos cristalinos bem

de�nidos e um Dhkl = 0, 1899 nm . Os valores de Dhkl encontrados em uma amostra são

comparados com a difração de elétrons e indexados aos planos cristalinos das fases que

compõem a amostra.

Figura 4.15: Imagens de MET de uma amostra de CuCl. Em (a) tem-se difração de elétrons de área
selecionada, com seus respectivos anéis e planos e em (b) uma imagem de microscopia de alta resolução,
com Dhkl = 0, 1899 nm.

1Os planos cristalinos estão indicados entre parênteses na �gura 4.15.
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4.4 Caracterização magnética

4.4.1 Magnetômetro de amostra vibrante

O VSM, que foi desenvolvido por Simon Foner em 1955 e reportado em

1959 (150), é uma técnica bastante utilizada para caracterizações magnéticas, pois conta

com bom desempenho e sensibilidade, além de funcionamento simples. O funcionamento

do VSM é baseado na Lei de Faraday-Lenz, a qual estabelece que um �uxo magnético

variável induz uma força eletromotriz (ε) em uma espira condutora.

A partir da �gura 4.16 pode-se observar um diagrama esquemático do VSM,

que é constituído a partir dos seguintes sistemas: um eletroímã conectado com uma fonte

de corrente DC, um dispositivo para oscilação (atuador eletromecânico), com um sistema

eletrônico associado, bobinas captadoras, dispositivo para ampliação do sinal (lock-in) e

um sensor de campo.

Nesse sistema (�gura 4.16), o atuador eletromecânico favorece o movimento

vibratório vertical da haste não magnética. A haste com a amostra se posiciona entre

os polos do eletroímã, gerador de um campo uniforme, e um conjunto de quatro bobinas

estacionárias (151, 32), que tem uma con�guração segundo Mallinson (152).

Figura 4.16: Diagrama esquemático de um magnetômetro de amostra vibrante.

A amostra cuja oscilação tem amplitude máxima constante, promove a
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alteração do �uxo magnético, induzindo, desta maneira, a ε nas bobinas. A ε é

proporcional ao momento magnético (153) ou, ainda, à magnetização do material (151).

O sinal da força eletromotriz é ampli�cado por um lock-in. Para garantir

sensibilidade ao sistema é necessário o mínimo de ruído na alimentação do eletroímã, por

isso a importância de uma fonte de corrente estável.

A caracterização magnética em temperatura ambiente foi realizada por meio

das curvas de histereses, obtidas pelo magnetômetro de amostra vibrante da LakeShore,

modelo 7407 (�gura 4.17), com sensibilidade de 10−7 emu (154) e para a calibração do

equipamento foi utilizado uma esfera de Níquel, a qual tem um momento magnético de

6, 92 emu para um campo externo de 5 KOe.

Figura 4.17: Magnetômetro de amostra vibrante da LakeShore, do GNMS-UFRN. Disponível em:
www.gnms.�sica.ufrn.br. Acesso em: 11/04/2017.

4.4.2 Sistema de medidas de propriedades físicas

O sistema de medidas de propriedades físicas (Physical Properties

Measurements System - PPMSr) é um equipamento que contém vários módulos, o que

permite a realização de medidas elétricas, térmicas e magnéticas. Neste equipamento

foram realizadas medidas magnéticas em baixas e altas temperaturas.

O PPMS DynaCool da Quantum Designs disponível no Laboratório de Altos

Campos e Baixas Temperaturas do GNMS - DFTE (�gura 4.18), realiza medidas com

campos magnéticos de até 14T e temperatura de 1, 8 K a 900 K (155).
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Figura 4.18: Sistema de medidas de propriedades físicas, Laboratório de Altos Campos e Baixas
Temperaturas do GNMS - DFTE. Disponível em: www.gnms.�sica.ufrn.br. Acesso em: 16/04/2017.

No módulo VSM do PPMS, a medida é obtida a partir da oscilação de uma

amostra próxima a duas bobinas detectoras, como já foi explicitado na seção 4.4.1, porém

nesse sistema a geração de campo uniforme acontece por uma bobina supercondutora.

Uma representação do PPMS com opção VSM pode ser visualizada através

da �gura 4.19. É interessante ressaltar que o movimento oscilatório vertical é feito pelo

atuador eletromecânico, apontado na �gura 4.19. A amostra é posicionada no interior

do Dewar, entre as bobinas de captação, para realização das medidas.

Figura 4.19: Representação do sistema de medidas de propriedades físicas com a função VSM. Imagem
retirada de (156).

O Dewar é um recipiente que fornece isolamento térmico quase perfeito. Nele

localiza-se as bobinas, que operam em uma temperatura de 1, 8 - 400K com um campo

de até 14T. Se o módulo Oven for acoplado, as temperaturas podem chegam até 900
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K, porém é usado vácuo ao invés de gás de hélio e o aquecimento da amostra se dá por

uma resistência instalada na própria haste. A sensibilidade do PPMS DynaCool para as

medidas magnéticas é de 10−7 emu.

4.5 Caracterização térmica

Para realização de medidas e estudo do aquecimento das nanopartículas

magnéticas, com intuito de aplicações em hipertermia magnética, foi desenvolvido pelo

GNMS-UFRN um sistema que mede a resposta térmica das nanopartículas sob in�uência

de um campo magnético alternado. Segundo Iglesias, C. A. M. (157), o sistema é subdivido

em duas partes (�gura 4.20). A primeira é responsável pela geração do campo magnético

alternado com amplitude de até 200 Oe. Já a segunda parte é responsável pela leitura e

refrigeração do sistema. Nesse trabalho, essas duas partes serão conhecidas como parte A

e B.

Na parte A, representada na �gura 4.20a, observa-se um gerador de funções

Agilent 33250A, que gera um sinal na faixa de rádio frequência e esse é aumentado por

um apli�cador de potência homemade, com capacidade de fornecer corrente de até 10 A e

tensão de até 30 V. O sinal ampli�cado é monitorado por um osciloscópio MINIPA MO-

1222, o gerador alimenta um circuito LC ressonante, que é constituído por um solenoide,

cuja função é a geração de campo. Para garantir a proteção do sistema foi adicionado um

conjunto de resistores em série com o circuito ressonante capaz de suportar até 400 W.

Figura 4.20: Representação esquemática do sistema para medidas do aquecimento térmico das
nanopartículas magnéticas. Em (a) tem-se o sistema A, responsável pela geração do campo magnético
alternado e em (b) veri�ca-se o sistema B, responsável pelo refrigeração do sistema e aquisição de dados.
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A parte B, representada na �gura 4.20b, é responsável pela refrigeração do

sistema e pela aquisição de dados. Para minimizar a variação de temperatura no solenoide

foi desenvolvido um sistema de refrigeração à base de água. A leitura da variação térmica

da amostra é feita por um termômetro de infravermelho Extech HD300, com precisão de

0, 1◦C em um intervalo de temperatura de −30◦C à 500◦C. A aquisição de dados é feita

utilizando um computador.

Para garantir uma medida com a máxima precisão são necessárias duas ações:

o bom posicionamento da amostra no centro do solenoide e a conferência do equilíbrio

térmico entre amostra, equipamento e laboratório. Cada uma dessas medidas dura em

torno de 600 s.
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5 Resultados e discussões � Sistemas 1

e 2

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio

de todas as técnicas de caracterizações (descritas no capítulo 4) necessárias para o Sistema

1 e o Sistema 2. Inicialmente, na seção 5.1, serão apresentados os resultados também

encontrados em Araújo-Barbosa, S. e Morales, M. (158), para as amostras AM1 e AM3

(Sistema 1), produzidas pelo processo de síntese descrito na subseção 4.1.1, fazendo um

comparativo com uma amostra de níquel metálico produzida no laboratório do GNMS.

Em seguida, na seção 5.2, será abordado o sistema 2, representado pela amostra A11,

produzida pela da rota descrita na subseção 4.1.2.

5.1 Sistema 1

5.1.1 Caracterização estrutural e morfológica

Como foi visto na seção 4.2, a caracterização estrutural foi dada a partir da

difratometria de raios X, com as análises feitas pelo método de Rietveld, considerando

todo difratograma.

Os padrões de difração de raios X das amostras AM1 e AM3 veri�cados através

da �gura 5.1(a e b), exibem a formação das fases cristalinas NiH (56077-ICSD) e Ni (64989-

ICSD), ambas com uma estrutura FCC. Além dessas fases, na amostra AM1 veri�ca-se a

formação da liga NiCu (628546-ICSD), enquanto na amostra AM3 observa-se a formação

do óxido NiCuO (61548-ICSD). O difratograma da amostra Ni ( 5.1c) é referente ao níquel

metálico, também FCC, com um padrão de rede similar às fases de Ni encontradas nas

amostras AM1 e AM3.

Os índices de Miller atribuídos a cada pico de um difratograma estão

diretamente relacionados com as fases policristalinas do material e com os planos

cristalográ�cos dessas fases. Ainda pela da �gura 5.1(a e b) pode-se notar que o pico

principal da fase NiH, NiH(111), encontra-se em um ângulo no qual nenhum pico de outra

fase se sobrepõe a este, possibilitando, dessa forma, um re�namento adequado apenas com
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as contribuições do hidreto de níquel.

Sabe-se que as propriedades físicas dos metais são completamente alteradas

com a introdução do hidrogênio em sua rede (4, 102). Nessa perspectiva, o níquel que

tem o hidrogênio ocupando os sítios octaédricos tem sua rede expandida (91, 92, 93),

consequentemente seu parâmetro de rede é alterado e os picos do difratograma são

deslocados, como é mostrado na �gura 5.1.

Figura 5.1: Padrões de difração de raios X para os ângulos entre 30-80◦ das amostras (a) AM1 (b)
AM3 e (c) Ni. Todos os picos são identi�cados em 2θ, con�rmando as fases cristalinas do material.

Pela tabela 5.1 é possível comparar os parâmetros de rede das fases NiH e Ni

e con�rmar o aumento desse parâmetro com a inserção do hidrogênio na estrutura do

níquel. Para a amostra AM1, o parâmetro de rede da fase Ni é 3, 5267 Å, enquanto o

mesmo parâmetro para a fase NiH é 3, 7336 Å. Já para a amostra AM3, a fase Ni tem um

parâmetro igual a 3, 5310 Åe a fase NiH, por sua vez, um parâmetro de rede de 3, 7364 Å.

Os valores referentes à fase NiH estão de acordo com a fase β-NiH, a qual tem

uma taxa de concentração superior a [H]/[Ni] = 0, 7, como foi reportado em trabalhos

experimentais (9, 89, 95, 159, 160) e teórico (161). A amostra Ni tem um parâmetro de
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rede igual a 3, 5301 Å, que encontra-se em concordância com as fases Ni nas amostras

AM1 e AM3.

Tabela 5.1: Parâmetros obtidos pelo re�namento de Rietveld para as amostras AM1, AM3
e Ni

AM1

Fase Peso(%) Parâmetro de rede (Å)

NiH 35 3, 7336

Ni 42 3, 5267

NiCu 23 3, 5704

AM3

Fase Peso(%) Parâmetro de rede (Å)

NiH 60 3, 7364

Ni 31 3, 5310

NiCuO 9 4, 1831

Ni

Fase Peso(%) Parâmetro de rede (Å)

Ni 100 3, 5301

Os percentuais de massa para cada uma das fases das amostras estão dispostos

na tabela 5.1. É importante ressaltar que as fases comuns às amostras AM1 e AM3 (Ni

e NiH), se somadas, representam a maior parte mássica dessas amostras, enquanto a liga

NiCu na amostra AM1 contém 23% e o óxido NiCuO na amostra AM3 re�ete apenas 9%.

Após as medidas de difratometria de raios X, as amostras AM1 e AM3

permaneceram em atmosfera livre. Para analisar o comportamento estrutural destas,

foram feitas novas medidas de difratometria, sendo uma para cada amostra. O tempo

decorrido entre uma medida e outra foi de aproximadamente 10 meses e o resultado

foi chamado de AM1 (Envelhecida) para a amostra AM1, e AM3 (Envelhecida) para a

amostra AM3, como pode ser visualizado a partir da �gura 5.2(a e b).

Pela �gura 5.2(a e b) observa-se o estado policristalino de ambas as amostras,

evidenciando seus picos bem de�nidos com quase as mesmas intensidades das amostras

AM1 e AM3, o que demonstra estabilidade química à temperatura ambiente, contrário ao

veri�cado nos trabalhos (88, 6, 162, 163).
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Figura 5.2: Padrões de difração de raios X para os ângulos entre 30-80◦ das amostras (a)
AM1 (Envelhecida) (b) AMB (Envelhecida). Todos os picos são identi�cados em 2θ, con�rmando as
fases cristalinas do material após 10 meses em atmosfera livre.

A partir da �gura 5.3 veri�ca-se uma comparação direta entre as amostras

AM1 e AM1 (Envelhecida) e AM3 e AM3 (Envelhecida). Notou-se pequenas diferenças

entre tais medidas. A estabilidade destas amostras pode estar relacionado com a matriz

polimérica, que proporcionam uma barreira para a difusão do O2, impedindo/diminuindo,

deste modo, o surgimento de óxidos.

(a) (b)

Figura 5.3: Comparação entre os padrões de difração de raios X para os ângulos entre 25-85◦ das
amostras (a) AM1 e AM1 (Envelhecida) e (b) AM3 e AM3 (Envelhecida).
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Para veri�car a estabilidade térmica da amostra AM1, esta foi submetida a

um tratamento térmico em ar, a 350 ◦C, por 1, 5 hora. Por meio dos padrões do DRX

(�gura 5.4) veri�cou-se picos de difração intensos referentes às fases NiO e CuO e uma

pequena contribuição da fase Ni. Esse resultado indica uma instabilidade da fase do

hidreto sob altas temperaturas e uma elevada reatividade dos metais com o oxigênio.

Figura 5.4: Padrões de difração de raios X entre 25− 85◦ para a amostra AM1.

Para estudar a morfologia e a cristalinidade das amostras, foram utilizadas

imagens de microscopia eletrônica de transmissão e difração de elétrons de área

selecionada. A partir da �gura 5.5 veri�ca-se imagens e análise de MET da amostra AM1,

na qual por (a) e (b), com escala de 100 nm, percebe-se partículas não aglomeradas, tipo

cúbicas, embebidas na matriz polimérica de quitosana.

Várias partículas apresentam uma estrutura de núcleo-casca como indicado na

�gura 5.5b. Essa partícula tem um tamanho médio de aproximadamente 47 nm e uma

casca com espessura em torno de 3, 1 nm. Não pode-se a�rmar a qual fase a casca pode

estar relacionada, uma vez que, imagens de alta magni�cação não foram realizadas para

essa amostra. Uma hipótese é que a casca esteja associada à cinza de quitosana, que

surge após o tratamento térmico realizado na amostra. Veri�ca-se que após o tratamento

térmico não há a presença de quitosana, porém sua cinza permanece e de algum modo

pode impermeabilizar as partículas.
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Figura 5.5: Em (a) e (b) observa-se imagens de microscopia eletrônica de transmissão para amostra
AM1, com escala de 100 nm, contendo partículas, tipo cubicas, não agregadas, embebidas em uma matriz
polimérica de quitosana. Em (c) tem-se uma imagem de difração de elétrons de área selecionada, com
escala de 5 nm−1, indicando os planos cristalinos para cada fase. A partir de (d) observa-se a distribuição
do tamanho médio das partículas em torno de 27 nm.

Na �gura 5.5c observa-se uma �gura de difração de elétrons de área selecionada

da amostra AM1, com seus respectivos planos cristalinos (indicados entre parênteses)

obtidos através das distâncias interplanares (Dhkl), tais distâncias são conhecidas pelo

diâmetro dos anéis da difração eletrônica. O espaçamento interplanar 0, 2036 nm foi

atribuído ao plano cristalino (111) da fase Ni. Já os espaçamentos 0, 1773 e 0, 1261 nm

foram indexados à fase da liga NiCu com planos (200) e (220), respectivamente, por �m,

o espaçamento 0, 1075 nm foi relacionado à fase NiH com plano (311).

Para determinação da distribuição de tamanhos das partículas da amostra

AM1, foi feito um histograma da contagem das partículas e ajustado com uma função de

probabilidade tipo log-normal. As partículas da amostra AM1 são monodispersas com um

tamanho médio de aproximadamente 27 nm, assim como pode ser visto pela �gura 5.5d.

A partir da �gura 5.6 observa-se imagens e análise de MET para amostra

AM3. Em 5.6a trata-se de uma imagem com escala de 50 nm, representando partículas

monodispersas e não agregadas, devido à presença da matriz polimérica.
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Figura 5.6: Em (a) observa-se imagem de microscopia eletrônica de transmissão para amostra AM3, com
escala de 50 nm, contendo partículas não agregadas, embebidas em uma matriz polimérica de quitosana.
Por (b) veri�ca-se uma imagem de microscopia eletrônica de alta resolução, com escala de 10 nm, com
Dhkl de 0, 1705 nm, o qual pode ser elencado a fase Ni com plano (200). Em (c) tem-se uma imagem
SAED, com escala de 5 nm−1, indicando os planos cristalinos para cada fase. A partir de (d) observa-se
a distribuição do tamanho médio das partículas em torno de 9 nm.

A �gura 5.6b, com escala de 10 nm, mostra uma partícula de tamanho

médio inferior a 16 nm, na qual pode-se visualizar os planos cristalinos bem de�nidos,

evidenciando, dessa forma, a alta cristalinidade da nanopartícula. O espaçamento

interplanar Dhkl medido da �gura foi de 0, 1705 nm, o qual pode ser relacionado ao plano

(200) da fase Ni, além de ser comparado com os valores Dhkl obtidos dos diâmetros dos

anéis da difração de elétrons (�gura 5.6c).

A �gura 5.6c é uma imagem de SAED, que sugere informações sobre as

orientações dos planos cristalinos da amostra AM3. Os espaçamentos interplanares 0, 2063

e 0, 1707 nm foram atribuídos à fase Ni com planos (111) e (200), respectivamente, já os

espaçamentos 0, 1438 e 0, 1262 nm foram indexados aos planos (220) e (311) da fase

NiCuO e o espaçamento interplanar 0, 1080 nm foi relacionado à fase NiH com plano

(222). A partir da �gura 5.6d observa-se um histograma com a contagem de partículas

monodispersas da amostra AM3, ajustado com a função log-normal e um tamanho médio

de aproximadamente 9 nm.
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Para comparação também foram efetuadas medidas de MET da amostra Ni.

Pela �gura 5.7a tem-se uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão para as

partículas da amostra Ni (níquel puro) com escala de 50 nm, a qual mostra partículas

bem de�nidas envolvidas no polímero.

Figura 5.7: Em (a) tem-se uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão para amostra Ni,
com escala de 50 nm, contendo partículas embebidas na matriz de quitosana. Do insert em (a) veri�ca-se
uma imagem de microscopia eletrônica de alta resolução, com escala de 10 nm, com Dhkl de 0, 2048 nm,
o qual pode ser relacionado a fase Ni, com plano (111). Em (b) observa-se a distribuição do tamanho
médio das partículas em torno de 12, 5 nm.

O insert da �gura 5.7a retrata uma imagem de MET de alta magni�cação com

escala de 10 nm, que focaliza uma partícula com tamanho aproximado de 17 nm e seus

respectivos planos cristalinos. O espaçamento interplanar Dhkl medido a partir �gura foi

igual a 0,2048 nm, que está de acordo com a fase Ni, com plano (111). A distribuição de

tamanho foi realizada através da contagem das partículas e pelo o histograma da �gura

5.7b, tem-se um tamanho médio de partículas de 12, 5 nm.

Sabe-se que o tamanho limite para as partículas magnéticas monodomínio de

Ni é de ∼ 60 nm (164), dessa forma, pode-se concluir que as partículas das amostras AM1,

AM3 e Ni, por terem tamanhos inferiores a 60 nm, con�guram-se partículas magnéticas

monodomínios.

A solução de quitosana utilizada neste trabalho tem um caráter ácido

proveniente do ácido cítrico e reticulado advindo da adição do glutaraldeído.

Antecipadamente, é interessante ressaltar que cada um desses, com suas propriedades

especí�cas, tem um papel fundamental para a formação das partículas, agindo de forma

cooperativa. Nessa perspectiva, algumas considerações são necessárias para entender

os processos de aprisionamento e redução dos metais para a consequente formação de

partículas.
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Por apresentar propriedades quelantes policatiônicas devido à presença dos

grupos funcionais hidroxila e amina (63, 64, 65), a quitosana vem sendo amplamente

utilizada como absorvente de metais, entretanto os mecanismos envolvidos nesse processo

permanecem ainda sob discussão (66, 65).

O grupo amina da quitosana é considerado o mais importante na absorção dos

metais, especialmente os de transição (67, 68). De uma forma geral, segundo os trabalhos

de Benavente, M e Domard, A. (73, 165), na dispersão aquosa de quitosana contendo ácido

cítrico e cátions metálicos (M2+), os grupos aminas da quitosana (R-NH2) interagem com

os íons metálicos positivos que estão dispostos no sistema, por forças elétricas, promovendo

assim, a liberação de H+ para o meio, como está descrito em

R−NH+
3 +M2+ � R−NH2 −M2+ +H+. (5.1)

A liberação de H+ originado dos grupos amina aumenta a acidez do meio e,

por esse motivo, foi estudada a in�uência do pH na absorção dos metais pela quitosana.

O efeito do pH in�uencia diretamente na absorção dos metais e observou-se que, devido

às propriedades quelantes da quitosana, o cobre pode ser absorvido pela quitosana em

pHs inferiores a 5 (69, 70, 71). Salienta-se neste trabalho que as soluções de quitosana

preparadas para todos os sistemas (1, 2 e 3) têm pH em torno de 2− 3.

Sabe-se que nos estágios iniciais das sínteses, a quitosana tem um papel notável

na absorção dos íons metálicos envolvidos (60, 63, 166, 167). Recentes estudos sobre

sistemas com íons de cobre e níquel dispersos em solução de quitosana ácida, similares

aos Sistemas 1 e 3 desse trabalho, mostraram que o polímero tem uma forte a�nidade com

o cobre, chegando a ser de três a sete vezes maior que o níquel (63, 67, 60, 72, 65). Uma

vez que a atração do cobre pela quitosana é maior que a do níquel, há o favorecimento

da formação de complexos constituídos por quitosana e cobre (72, 73, 63), assim como

acontece com o níquel, porém em menor escala.

À medida que a temperatura da amostra é elevada, a água envolvida na

síntese é evaporada, promovendo um aumento no nível de saturação dos metais e,

consequentemente, resultando na formação de sementes (o que antecede a partícula).

Os íons de níquel, por se encontrarem livres da ação da quitosana, formam sementes

ricas em Ni. Se a concentração de níquel aumentar, o número de sementes também

aumentará, desse modo, pode-se concluir que o aumento da concentração de níquel
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acarreta a diminuição do tamanho das partículas e essa pode ser a justi�cativa para

os diferentes tamanhos de partículas entre as amostras AM1 e AM3.

A utilização de uma solução ácida para a dispersão de quitosana é justi�cada

por sua insolubilidade em meio aquoso com pH neutro ou básico (60, 64).

A molécula do ácido cítrico contém três grupos carboxilas (-COOH) que podem

perder prótons (H+) em soluções aquosas (168), como é o caso da fase inicial da síntese

desse sistema. Com a perda de prótons, as moléculas do ácido cítrico se transformam em

citratos e os grupos carboxilas se convertem em grupos carboxilatos (-COO−) carregados

negativamente, que, por sua vez, atuam como centros de nucleação para formação de

partículas (168). Segundo o trabalho de Shen X. e colaboradores (168), os grupos

negativamente carregados advindos do ácido cítrico favorecem uma forte ligação com

os íons positivos metálicos (M2+), formando um ambiente adequado para a formação de

sementes e a consequente formação de partículas.

Sabe-se que o ácido cítrico também é um agente complexante e a sua

preferência pelos metais vem sendo investigada (64, 169, 170). Para o sistema

especí�co contendo cobre, níquel e ácido cítrico, como no trabalho de Bartosch, C. e

colaboradores (169, 170), notou-se que para pH>2 a quantidade de cátions livres de cobre

no sistema é inferior a do níquel, como pode ser visto pela �gura 5.8, o que con�rma a

alta a�nidade do ácido cítrico com cobre na faixa de pH utilizada nesse trabalho.

Figura 5.8: Concentração relativa de cátions de cobre e níquel livres não complexados em função do
pH. Imagem retirada de (169).
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A �gura 5.8 mostra um sistema com concentração total de cobre, níquel e ácido

cítrico igual a 5 mol/l. As concentrações adimensionais de cátions livres não complexados

em função do pH são obtidas pela equação Y = c(A2+)/c(B2+) (em mol/mol) (169), na

qual A2+ são os cátions de níquel e B2+ são os cátions de cobre. Praticamente não há

complexação em um valor de pH<2, só a partir desse valor que a quantidade de cátions

livres diminui para ambos os metais. No entanto, devido à quantidade limitada de ácido

cítrico e à sua a�nidade mais forte com o cobre, a concentração de cátions livres de níquel

começa a aumentar para pH>4.

Outro cenário para atuação do ácido cítrico é discutido no trabalho de

Pomogailo, A. e Dzhardimalieva, G. (171), o qual aborda que em soluções aquosas a

temperaturas inferiores a 60◦C, o ácido cítrico oxida, formando o ácido 3-cetoglutárico

(C5H6O5) como produto intermediário e, na sequência, produz um formaldeído (CH2O) e

o ácido fórmico (CH2O2). Ambos os produtos são obtidos com a perda do CO2, tal como

na reação química:

C3H4(OH)(−COOH)3 →
−CO2

C2H4(CO)(−COOH)2 →
−3,5CO2

HCOH + 0.5HCOOH,

(5.2)

que possivelmente é o que acontece nas fases iniciais deste trabalho, pois a quitosana

é adicionada na água ácida (água + ácido cítrico), formando a solução de quitosana, à

temperatura ambiente.

Segundo o trabalho Byerley, J. e Teo, W. (172), grupos aldeídos, como o caso

do formaldeído, em meios ácidos atua induzindo a redução de íons metálicos (M2+), assim

como nas relações químicas

2M2+ +HCOH +H2O → 2M+ +HCOOH + 2H+ (5.3)

e

2M+ +HCOH +H2O → 2M0 +HCOOH + 2H+. (5.4)

Assim entende-se que o ácido cítrico por meio da sua transformação em grupos

formaldeídos tem, também, uma parcela de atuação na redução dos íons Cu+2 e Ni+2

presentes nesse trabalho.
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O glutaraldeído (C5H8O2) possui dois grupos aldeídos (-COH) capazes de

reticular o polímero de quitosana pelas ligações cruzadas (crosslinking), processo que

ocorre quando as cadeias poliméricas são interligadas por ligações covalentes através

do glutaraldeído. Além disso, a partir dos trabalhos de Shen, X. e Morales e

colaboradores (168, 140), veri�ca-se que o glutaraldeído promove o controle do tamanho

das nanopartículas crescidas nos poros da quitosana geli�cada.

Como já foi dito anteriormente, os grupos aldeídos podem atuar reduzindo

íons metálicos, sendo assim, pode-se entender que há uma atividade paralela e simultânea

exercida pelo glutaraldeído. Ele além de ser reticulante, age também como redutor dos

íons metálicos.

Diante do que foi exposto, é possível veri�car que a quitosana, o ácido cítrico

e o glutaraldeído participam ativamente da formação das partículas metálicas. A solução

de quitosana em meios ácidos, independente de reticulação, tem uma forte a�nidade com

o cobre, assim como acontece com o ácido cítrico. Esse fato pode justi�car a não formação

de partículas metálicas de cobre, pelo maior número de íons de níquel desagregados da

matriz polimérica. A redução dos metais também é uma ação conjunta. Como foi visto,

o ácido cítrico que se transforma em formaldeído e grupos aldeídos não ligados a matriz

do polímero, advindos do glutaraldeídos, são responsáveis pela redução, transformando

os íons metálicos M2+ em M0.

5.1.2 Caracterização magnética

Na seção 4.4 foi visto que a caracterização magnética deste trabalho foi obtida

por meio de medidas realizadas no VSM e PPMS do DFTE, da UFRN. Os resultados

serão apresentados nesta seção, assim como suas discussões, sendo subdivididos de acordo

com a análise.

Magnetização ZFC-FC

Uma curva FC, do inglês �eld-cooled, é obtida quando uma amostra,

inicialmente em temperatura ambiente, é resfriada na presença campo magnético e em

seguida a medida de magnetização é realizada durante o aquecimento. Os valores de

magnetização para FC são tomados com o aumento progressivo da temperatura. Já uma

curva ZFC (zero �eld cooled) é obtida quando uma amostra, inicialmente em temperatura
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ambiente, é resfriada na ausência de campo magnético e, após a aplicação de um pequeno

valor de campo, a amostra é aquecida. Os valores de magnetização para ZFC também

são tomados com o aumento progressivo da temperatura.

Medidas magnéticas FC e ZFC costumeiramente são utilizadas para estimar a

temperatura de bloqueio, temperatura de transição magnética, temperatura de formação

de vidros de spin, entre outras, das amostras por serem sensíveis à in�uência da estrutura

e da morfologia das partículas, assim como interações entre elas.

A partir �gura 5.9 veri�ca-se o resultado das curvas de magnetização FC e

ZFC em função da temperatura sob um campo de 80 Oe para as amostras AM1 e AM3.

Figura 5.9: Medidas FC e ZFC em fução da temperatura para a amostra AM1 e AM3.

Nota-se que em ambas as curvas há um acentuado aumento nas magnetizações

ZFC no intervalo 5 e 45 K, se comparado com o comportamento das curvas acima de

45 K. Esse aumento pode estar relacionado a um ordenamento magnético, porém essa

medida não é su�ciente para apontar a qual fase esse ordenamento estaria associado.

De 5 a 300 K as magnetizações ZFC aumentam sem chegar a formar um pico

e os valores de magnetização FC mostram uma tendência decrescente em toda a faixa

de temperatura. Apenas em 300 K ambas as magnetizações, FC e ZFC, têm valores

semelhantes, indicando que as nanopartículas ferromagnéticas das amostras AM1 e AM3
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estão em um regime magneticamente bloqueado e que suas temperaturas de bloqueio (Tb)

estão acima da temperatura ambiente.

Histerese Magnética

As curvas de magnetização em função do campo magnético (M-H), realizadas

em diversas temperaturas para as amostras AM1 e AM3, podem ser observadas a partir

da �gura 5.10 e 5.11. Em 5.10(a e b) veri�ca-se histereses medidas sob temperaturas de

8 − 250 K, enquanto em 5.11(a e b) observa-se histereses para temperaturas 5 e 300 K,

além de uma comparação com a amostra Ni para as mesmas temperaturas.

Pelas curvas M-H em 5.10(a e b) observa-se um aumento monótono de

magnetização entre as temperaturas 250 e 100 K, chegando a atingir facilmente o

regime de saturação. Quando as temperaturas diminuem, de 50 para 8 K, observa-se

um comportamento distinto nas curvas, pois elas passam a exibir um aumento maior

da magnetização. Essa mudança pode estar relacionada a uma fase que se ordena

magneticamente nessa faixa de temperatura.

Figura 5.10: Medidas M-H de 8− 250 K para (a) a amostra AM1 e (b) a amostra AM3.

Ambas as amostras contêm em sua composição as fases de Ni e NiH. Para

compreender melhor o comportamento da magnetização, foram realizadas medidas em 5

e 300 K, como pode ser visto através da �gura 5.11.
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Figura 5.11: Em (a) tem-se medidas M-H para a amostra AM1, como também um insert que mostra o
campo coercivo para essa amostra, ambos a 5 e 300 K. Em (b) observa-se medidas M-H para as amostras
AM3 e Ni e o insert com o campo coercivo, para amostra AM3, ambos a 5 e 300 K. O eixo da direita
está relacionado com a amostra Ni.

A critério de comparação, em 5.11b observa-se curvas M-H nas mesmas

temperaturas para a amostra de Ni, a qual também encontra-se em um regime

monodomínio, ou seja, tem tamanhos partículas próximos aos das amostras AM1 e AM3.

Na �gura 5.11b pode ser observada uma larga diferença entre os

comportamentos das curvas de magnetização a 5 K para a amostra AM3 e Ni. A amostra

Ni apresenta uma magnetização de saturação de 53 emu/g e atinge o regime de saturação

rapidamente com o aumento do campo magnético, o que não é observado na amostra

AM3.

As características observadas na amostra AM3 também são observadas na

AM1(5.11a), o que leva a considerar, mais uma vez, a relação das fases comuns a ambas as

amostras. Como o comportamento da amostra de níquel puro (Ni) difere expressivamente

das amostras AM1 e AM3, considera-se que tal comportamento esteja relacionado com a

fase NiH, que é a única comum às amostras com exceção da Ni. Além disso, a amostra

AM1 tem um aumento rápido na magnetização ZFC entre 5 − 50 K, se comparada com

a amostra AM3, que pode estar relacionado com a liga NiCu, pois, de acordo com a

literatura, a liga de NiCu equimolar tem uma transição ferromagnética em torno de 50

K (23).

Na região de altos campos (H�Hc), as mudanças na magnetização com o

campo são relativamente pequenas. O efeito predominante nessa região é dado através da

rotação dos domínio magnéticos (21). A relação entre a magnetização e o campo para essa

região é chamada de Lei de Aproximação à Saturação (LAS), que é usualmente escrita
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como (173, 174, 175, 176, 177):

M = MS

(
1− a

H
− b

H2

)
+ χH, (5.5)

sendo MS obtido no limite de H−→ ∞, a constante a está associada à inomogeneidade

magnética devido ao estresse interno local produzido por vacâncias, impurezas ou

distorções na rede; já a constante b está relacionada com a anisotropia magnetocristalina

(K1). Para uma energia magnetocristalina cúbica, b é dado por (174):

b =
8K2

1

105M2
S

. (5.6)

O termo χH representa o aumento do campo induzido na magnetização

espontânea dos domínios; este termo é geralmente pequeno em temperaturas abaixo de

Tc e pode muitas vezes ser negligenciado (21).

O valor do parâmetro b deve englobar as contribuições das constantes de

anisotropia referentes a cada fase das amostras. Os valores de b encontrados para as

amostras AM1 e AM3 variam de 2, 22x107 Oe2 para 2, 58x106 Oe2 e de 1, 67x107 Oe2 para

7, 74x106 Oe2 quando a temperatura é aumentada de 5 para 250 K, respectivamente. A 5

K, o parâmetro b tem valores similares para ambas as amostras. Se for admitido que uma

única fase está presente, o valor de K1 é da ordem de ∼ 106 erg/cm3 e este valor esta de

acordo com a constante de anisotropia magnetocristalina do níquel bulk (21, 39).

O parâmetro a, para as duas amostras, tem seu maior valor em 5 K e diminui

rapidamente quando temperatura é elevada até 50 K, após esse valor de temperatura

(entre 50 e 100 K) a continua a diminuir, porém de forma lenta, após 100 K, o parâmetro

não segue um padrão. Os valores de a em 5, 50 e 250 K são 3052 e 2647 Oe, 369 e 261

Oe, 455 e 179 Oe para as amostras AM1 e AM3, respectivamente.

Além dos parâmetros a e b, os parâmetros magnéticos obtidos das curvas de

histerese, como a magnetização de saturação (Ms), magnetização remanente (Mr) e taxa

Mr/Ms são exibidos nas tabelas 5.2 e 5.3.
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Tabela 5.2: Parâmetros obtidos das curvas de histerese em várias para a amostra AM1.

Temperatura (K) a b Ms(emu/g) Mr(emu/g) Mr/Ms

5 3052, 16 2, 21× 107 14, 90 4, 25 0, 28515

8 2372, 04 1, 73× 107 14, 16 4, 13 0, 29215

12 1836, 87 1, 34× 107 13, 64 4, 07 0, 29868

25 979, 07 7, 26× 106 12, 89 3, 86 0, 29934

37 591, 62 4, 13× 106 12, 58 3, 76 0, 29867

50 368, 92 2, 23× 106 12, 42 3, 66 0, 29461

100 309, 80 1, 84× 106 12, 08 3, 32 0, 27465

150 315, 01 1, 82× 106 11, 76 3, 06 0, 26093

200 399, 79 2, 29× 106 11, 34 2, 83 0, 24951

250 455, 32 2, 58× 106 10, 70 2, 57 0, 23990

Tabela 5.3: Parâmetros obtidos pelas das curvas de histerese em várias para a amostra AM3.

Temperatura (K) a b Ms(emu/g) Mr(emu/g) Mr/Ms

5 2646, 73 1, 67× 107 11, 77 2, 84 0, 24112

8 2076, 36 1, 42× 107 11, 52 2, 79 0, 24203

12 1583, 42 1, 30× 107 11, 22 2, 75 0, 24496

25 1171, 26 7, 95× 106 10, 66 2, 71 0, 25402

37 934, 69 6, 93× 106 10, 29 2, 59 0, 25160

50 260, 94 1, 34× 106 9, 86 2, 51 0, 25449

100 217, 59 1, 04× 106 9, 77 2, 26 0, 23120

150 510, 61 3, 80× 106 9, 81 2, 09 0, 21296

200 76, 52 9, 26× 105 9, 52 1, 98 0, 20778

250 178, 53 7, 74× 105 9, 32 1, 87 0, 20049

Para melhor entendimento do comportamento magnético, os parâmetros Ms,

Mr e a taxa Mr/Ms são evidenciados por meio da �gura 5.12.

Uma tendência comum nas amostras AM1 e AM3, veri�cadas da �gura 5.12,

é a ausência de saturação nos valores Mr e Ms, além de um aumento abrupto de Ms em

temperaturas abaixo de 50 K. Observa-se que tal aumento é de aproximadamente 20%

nas duas amostras.

O aumento de Ms pode estar relacionado com a fase de Ni das

nanopartículas, presentes em ambas as amostras, mas como foi explicitado anteriormente

o comportamento da fase de níquel, veri�cado pela da amostra pura de Ni, não condiz

com o que está sendo observado, ou seja, esse comportamento não é advindo da fase Ni

em AM1 e AM3. Assim, conclui-se que tal comportamento é devido à fase NiH.
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Figura 5.12: Parâmetros magnéticos das curvas de histerese em função da temperatura para a amostra
AM1 e AM3.

Como já foi apresentado anteriormente, a fase NiH pode ser β-NiH (fase não

magnética) e α-NiH (fase magnética). Nessa perspectiva, estudos sobre as propriedades

magnéticas da fase pura de β-NiH, mostraram uma susceptibilidade paramagnética

independente da temperatura, con�rmando a ausência de ordenamento magnético da fase

β-NiH (97).

Uma vez que as amostras AM1 e AM3 são parcialmente hidrogenadas, pois

ambas contêm a fase NiH em sua estrutura, é razoável assumir a coexistência da fase

α-NiH dentro da fase β-NiH. Assim, pode-se admitir que o maior valor do parâmetro a,

para T < 50 K, pode estar relacionado com a inomogeneidade magnética produzida pelo

ordenamento magnético da fase α-NiH. Para T > 50 K o valor do parâmetro a deve estar

relacionado com as inomogeneidades magnéticas presentes nas fases Ni, NiCu e NiCuO.

Sabe-se que a fase de hidreto com concentrações de [H]/[Ni] < 0, 03 tem

um comportamento ferromagnético (3, 96, 97). Dessa forma, é razoável concluir que

o aumento na magnetização de saturação é devido a presença da fase α-NiH. Essa fase

ocupa pequenos volumes, abaixo do limite de detecção do DRX e está dispersa na fase

β-NiH.

Recentemente Jeon e colaboradores (95) reportaram a síntese de

nanopartículas monodispersas de β-NiH, com um tamanho médio de 7 nm, preparada por
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rotas químicas a uma temperatura de 110 ◦C. Tal estudo revelou a formação de duas fases,

β-NiH e α-NiH, exibindo um comportamento superparamagnético com a temperatura de

bloqueio em torno de 11 K e este foi atribuído a fase α-NiH. A desidrogenação completa

das nanopartículas, para Jeon e colaboradores, aconteceu quando a amostra foi tratada

termicamente a 160 ◦C.

Nas amostras AM1 e AM3, a fase α-NiH parece contribuir magneticamente

em temperaturas abaixo de 50 K, diferindo do trabalho de Jeon e colaboradores. Esse

resultado pode estar relacionado com o tamanho maior das partículas em AM1 e AM3.

5.1.3 Caracterização térmica

Para estudo da variação térmica das nanopartículas magnéticas, �zeram-se

medidas na presença de um campo magnético alternado. As amostras (∼ 130 mg) foram

dispostas no porta-amostras sem nenhum solvente, isto é, as medidas foram realizadas

em pó seco, sob um campo de 150 Oe com uma frequência de ∼ 71 KHz. A partir da

�gura 5.13 veri�ca-se a variação da temperatura em função do tempo de medida.

Figura 5.13: Análise térmica para as amostras AM1, AM3 e Ni.

A amostra de Ni tem um alto aquecimento se comparado com as amostras

AM1 e AM3, o que também foi anteriormente veri�cado (54). A variação de temperatura
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(∆T), a 600 s, para o níquel foi de ∼ 80 ◦C, enquanto para AM1 foi ∼ 11 ◦C e para AM3

foi de ∼ 8 ◦C, indicando que o percentual de níquel na amostra é o responsável pelo seu

aquecimento.

É interessante ressaltar que a amostra AM1, além de um percentual maior de

níquel em sua estrutura, possui a liga de NiCu, que pode também exercer uma função

similar ao níquel, aumentando a resposta térmica da amostra, assim como observado no

trabalho Chatterjee, J. e colaboradores (30).

Enquanto a resposta térmica da amostra de níquel para esse sistema foi em

torno de ∼ 80 ◦C, no trabalho de Mendes, N. (54), o qual estuda partículas de níquel e

cobalto em um regime monodomínio, foi reportada uma variação de temperatura ∼ 120

◦C, a 300 s, para partículas de níquel puro de ∼ 13 nm. Além do tamanho das partículas,

a quantidade de material utilizada para a medida in�ui diretamente na resposta térmica

observada, pois a quantidade de material utilizada foi ∼ 180 mg em (54).

Atualmente partículas magnéticas vêm sendo analisadas com intuito de

aplicações em hipertermias magnéticas (178), sobretudo as partículas com tamanhos

reduzidos, as quais estejam em um regime monodomínio (179). Os óxidos de ferro

são os materiais mais comumente estudados para as aplicações em hipertermia (81),

porém para aumentar a e�ciência do aquecimento na região acometida por neoplasias,

busca-se alternativas, tais como relacionar os óxidos de ferro com alguns outros materiais

ferromagnéticos, a exemplo a magnetita (Fe3O4) com cobalto e/ou níquel (80) ou, ainda,

em pequena escala, o uso de metais (cobalto e níquel) revestidos por polímeros ou sílica,

para auxiliar na estabilidade e toxidade (178).

Na forma de pó seco, a amostra tem um aquecimento mais elevado se

comparado com amostras em suspensão. Esse fato é devido à interação dipolar entre

as partículas ser mais forte (180, 81). Também pode ser explicado pela troca de calor da

amostra com o solvente, que é maior se comparada com a troca de calor com o ar, desse

modo a partícula terá um aquecimento menor.
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5.2 Sistema 2

5.2.1 Caracterização estrutural e morfológica

O sinal de difração da amostra é apresentado na �gura 5.14. Os padrões de

difração exibem a formação da fase cristalina CuCl (73255-ICSD), com o teor de 100%.

Figura 5.14: Padrões de difração de raios X para os ângulos entre 20-80◦ da amostra A11. Todos os
picos são identi�cados em 2θ, con�rmando a fase cristalina do material.

Os índices de Miller atribuídos a cada pico (�gura 5.14) estão relacionados com

a fase cristalina do material, bem como aos planos cristalográ�cos. Os picos de difração em

2θ de 28, 6◦, 33, 0◦, 47, 4◦, 56, 3◦, 69, 25◦ e 76, 5◦ correspondem, respectivamente, aos planos

cristalinos (111), (200), (220), (311), (222) e (400) do CuCl (73255-ICSD) e não foram

detectados picos de outras fases, sugerindo a elevada pureza da amostra. O parâmetro de

rede de 5, 42 Åé consistente com a fase CuCl reportada em trabalhos recentes (181, 182,

183).

É importante destacar que a partir do cloreto de cobre dihidratado, isto é,

cloreto de cobre (II) ou cloreto cúprico, foi produzido o cloreto de cobre (I) ou cloreto

cuproso, uma fase relativamente difícil de ser produzida devido ao grau de oxidação do

Cobre.

O estudo da morfologia da amostra A11 foi realizado a partir de medidas de

microscopia eletrônica de transmissão e difração de elétrons. A partir da �gura 5.15(a e b),
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veri�ca-se imagens de MET para a amostra A11, com escala de 20 nm cada uma, contendo

partículas não agregadas, dispersas, tipo esféricas, embebidas na matriz polimérica de

quitosana.

(a) (b)

Figura 5.15: Imagens de MET para a amostra A11, com escala de 20 nm, contendo partículas não
agregadas, embebidas na matriz polimérica de quitosana.

A difração de elétrons sugere informações sobre os planos cristalinos da amostra

A11. Os espaçamentos interplanares para cristais são 0, 2949, 0, 2369, 0, 2040, 0, 447 e

0, 125 nm dados a partir do diâmetro dos anéis e indexados aos planos cristalinos da fase

CuCl, (111), (200), (220), (222) e (331), respectivamente.

Figura 5.16: Imagem de difração de elétrons de área selecionada, com escala 5 nm−1, indicando os
planos cristalino para cada fase.

Foram realizadas medidas de microscopia eletrônica de alta resolução, como

pode ser observado pela �gura 5.17(a e b), as quais, com escala de 5 nm, focalizam em (a)
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uma partícula de tamanho médio inferior a 7 nm e em (b) uma partícula com tamanho

médio inferior a 10 nm.

(a)

(b)

Figura 5.17: Imagens de microscopia eletrônica de alta resolução, com escala de 5 nm, com Dhkl de
(a) 0, 1985 nm e (b) 0, 1991 nm, os quais podem ser relacionados com a fase CuCl com plano (220).

A alta magni�cação da �gura 5.17 facilita a visualização dos planos cristalinos

na estrutura do material. Em (a) observa-se espaçamento atômico interplanar de 0, 1985
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nm e em (b) 0, 1994 nm, ambos estão relacionados com o plano cristalino (222) da rede

CuCl e em concordância com a análise do DRX, além do padrão de difração de elétrons

de área selecionada mostrado na �gura 5.16.

Foi feito um histograma para a determinação do tamanho médio das partículas,

como pode ser observado pela �gura 5.18. As partículas do tipo esféricas, com tamanho

médio em torno de 9 nm, são monodispersas e não agregadas, devido à presença do

polímero quitosana.

Figura 5.18: Distribuição de tamanho médio das partículas em torno de 9 nm.

A formação de tais partículas é dada a partir da relação dos íons de Cu com

a quitosana, ácido cítrico e glutaraldeído, assim como no Sistema 1, porém não há a

competição entre os íons de Ni e Cu e a redução não é completa.

Como já foi discutido no Sistema 1, 4.1.1, os grupos amina da quitosana em

meio ácido interagem com os cátions metálicos dispostos na solução, assim como é descrito

na equação 5.1. Para esse sistema veri�ca-se que os cátions de Cu estão livres para

interagir com a quitosana, pois além de não haver a competição entre os cátions de Ni e Cu

como no Sistema 1, a quitosana tem uma maior a�nidade com cobre (63, 67, 60, 72, 65),

o que facilita o acesso dos cátions aos grupos amina, contribuindo para a formação de

complexos gerados por quitosana e cobre (72, 73, 63).

5.2. Sistema 2 97



Suzana Araújo Capítulo 5. Resultados e discussões � Sistemas 1 e 2

O ácido cítrico também tem um papel signi�cativo no aprisionamento do cobre

na quitosana. Para esse sistema, os citratos formados a partir da perda de prótons (H+)

em soluções aquosas favorecem fortes ligações com os cátions metálicos (168), resultando

na formação de centros de nucleação.

O processo de polimerização do Sistema 2 demorou em torno de dois dias,

o que é bastante tempo se comparado com o mesmo processo para o Sistema 1, isso

ocorreu devido ao glutaraldeído não ter fácil acesso aos grupos amina da quitosana.

Durante esse tempo, entende-se que, à temperatura ambiente, há uma maior formação de

citratos, comprometendo, dessa forma, a formação de grupos formaldeídos (171), que são

responsáveis, segundo Byerley, J. e Teo, W. (172), pela redução de íons metálicos (M2+),

a partir das relações químicas descritas nas equações 5.3 e 5.4.

A redução do metal, como foi explicado para o Sistema 1, é dada pela ação

conjunta do ácido cítrico que se transforma em formaldeído e dos grupos aldeídos do

glutaraldeído. Logo, se há mais citratos formando centros de nucleação, a atividade de

redução é diminuída e, por esse fato, o Cu+1 é obtido.
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6 Resultados e discussões � Sistema 3

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados para o Sistema 3

obtidos por todas as técnicas de caracterizações (descritas no capítulo 4). Os resultados

referentes ao sistema 3 estarão descritos na seção 6.1. Tais resultados serão discutidos

para as amostras (S1-S5) desse sistema, as quais foram produzidas por meio do processo

de síntese mostrado na subseção 4.1.3.

6.1 Sistema 3

6.1.1 Caracterização estrutural e morfológica

O difratograma das amostras S1, S2, S3, S4 e S5, entre os ângulos 30 − 80◦,

podem ser veri�cados por meio da �gura 6.1, na qual exibe-se a formação das ligas

Ni92Cu8 (628545 - ICSD), Ni50Cu50 (628546 - ICSD), Cu (426938 - ICSD) e Ni5Cu95

(628549 - ICSD), com estrutura cúbica de face centrada.

Na tabela 6.1 está mostrado o percentual e o parâmetro de rede para cada

liga nas amostras desse sistema. Foi veri�cado um padrão entre as amostras de acordo

com a concentração de cobre na estrutura, isto é, a medida que o cobre diminui este é

totalmente absorvido para a formação das ligas, reduzindo, desta forma, o número de

ligas no sistema.

A diferença entre os parâmetros de rede do cobre e o níquel puros é em torno

de 2,3%, como veri�cou Li, Y. e colaboradores (26). Desse modo, os parâmetros de rede

das ligas NiCu devem ter valores que estejam dentro dos parâmetros de rede do cobre e

do níquel metálicos.

Para todas as ligas desse sistema, o parâmetro de rede se mostrou o mesmo

até a primeira casa decimal, estando de acordo com o que é reportado nos trabalhos

de Lisiecki, I. e Pileni, M. P. (184), Dhas, N. A. e colaboradores (185) e Li, Y. D. e

colaboradores (26).

Existem poucas cartas disponíveis para esse sistema. Assim, foi feito o

re�namento com as cartas Ni92Cu8 (628545 - ICSD), Ni40Cu60 (628547 - ICSD) e

Ni50Cu50 (628546 - ICSD). A carta referente a liga Ni92Cu8 re�nou satisfatoriamente. Já
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(a) Amostra S1 (Ni52% + Cu48%) (b) Amostra S2 (Ni70% + Cu30%)

(c) Amostra S3 (Ni75% + Cu25%) (d) Amostra S4 (Ni81% + Cu19%)

(e) Amostra S5 (Ni92% + Cu8%)

Figura 6.1: Padrões de difração de raios X entre 30− 80◦ das amostras (a) S1, (b) S2, (c) S3, (d) S4 e
(e) S5, como suas respectivas ligas identi�cadas.

a carta para a liga Ni40Cu60 �cou completamente deslocada para a esquerda, de modo que

foi descartado o seu uso. Já a carta referente a liga Ni50Cu50 indexou relativamente bem,

mas ainda mostrou um pequeno desvio para a esquerda. Por esse motivo, foi decidido
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Tabela 6.1: Parâmetros obtidos pelo re�namento de Rietveld para as amostras S1, S2,
S3, S4 e S5

S1 (Ni52% + Cu48%)

Fase Peso (%) Parâmetro de rede (Å)

Ni92Cu8 19 3, 5335

Ni50Cu50 29 3, 5581

Cu 20 3, 6117

Ni5Cu95 32 3, 5946

S2 (Ni70% + Cu30%)

Fase Peso (%) Parâmetro de rede (Å)

Ni92Cu8 47 3, 5374

Ni50Cu50 51 3, 5579

Cu 2 3, 6105

S3 (Ni75% + Cu25%)

Fase Peso (%) Parâmetro de rede (Å)

Ni92Cu8 45 3, 5398

Ni50Cu50 54 3, 5587

Cu 1 3, 6105

S4 (Ni81% + Cu19%)

Fase Peso (%) Parâmetro de rede (Å)

Ni92Cu8 64 3, 5329

Ni50Cu50 36 3, 5502

S5 (Ni92% + Cu8%)

Fase Peso(%) Parâmetro de rede (Å)

Ni92Cu8 100 3, 5348

avaliar se a Ni50Cu50 (628546 - ICSD) era a melhor opção para obter o melhor ajuste,

para isso, foram feitos testes nas amostras S2, S3 e S4.

O teste consistiu na mudança da ocupância dos átomos de Ni e Cu da carta

Ni50Cu50 em três con�gurações. A primeira variou-se a ocupância de Ni para 0, 6 e de

Cu para 0, 4, isto é, 60% de átomos de níquel para 40% de átomos de cobre. Para a

segunda con�guração, a ocupância de níquel foi de 0, 7 e de Cu 0, 3, o que signi�ca 70%

de átomos de níquel e 30% de átomos de cobre. Já na terceira con�guração, o níquel teve

uma ocupância de 0, 8, enquanto o Cu foi 0, 2, ou seja, 80% de átomos de níquel e 20% de

átomos de cobre. As diferentes con�gurações de ocupância podem ser observadas pelas

cores distintas nos testes para cada amostra.
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Teste S2

Pela �gura 6.2 é possível veri�car os re�namentos considerando as ligas

Ni92Cu8, Cu e uma das quatro ligas de Ni50Cu50, Ni60Cu40, Ni70Cu30 e Ni80Cu20.

(a) Ni50Cu50 (b) Ni60Cu40

(c) Ni70Cu30 (d) Ni80Cu20

Figura 6.2: Padrões de difração de raios X entre 35-80◦ da amostra S2 para (a) a con�guração original
de ocupância Ni50Cu50, (b) con�guração 1, Ni60Cu40, (c) con�guração 2, Ni70Cu30 e (d) con�guração
3, Ni80Cu20.

Para garantir que o re�namento seja bem sucedido, alguns parâmetros são

observados. O parâmetro Rwp avalia a qualidade do re�namento, de modo que calcula as

diferenças da intensidades do difratograma. Quando Rwp tem seu valor reduzido, indica

que o re�namento esta convergindo e quando o re�namento é �nalizado o seu valor não

varia mais, o que signi�ca que o seu mínimo já foi atingido (186). Já o parâmetro Rexp

está relacionado com o valor estatisticamente esperado para Rwp, que depende do número

de pontos coletados. O parâmetro SIG é dado pela razão entre Rwp e Rexp e é conhecido

como �goodnes of �t�.
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A partir de cada re�namento da �gura 6.2 foram extraídos os resultados para

elaborar a tabela 6.2, a qual contém, entre outros parâmetros, o SIG, que indica qualidade

do re�namento, o qual quanto mais próximo de 1, melhor é o re�namento.

Para todas as con�gurações de ocupância, com exceção a Ni80Cu20, há uma

tendência para todos os parâmetros descritos na tabela 6.2. O parâmetro de rede, por

exemplo, diminui com o aumento da ocupância de níquel, o que é de se esperar, uma vez

que o parâmetro de rede do níquel é menor que o do cobre.

Tabela 6.2: Teste de ocupância para a amostra S2
Parâmetros Ni50Cu50 Ni60Cu40 Ni70Cu30 Ni80Cu20

Vol (%) 52, 53915 53, 13682 55, 12183 54, 28382

Peso (%) 52, 94039 53, 34153 55, 1473 54, 08502

Parâmetro de Rede (Å) 3, 55879 3, 55852 3, 55714 3, 5584

Tamanho (Å) 283, 99808 290, 12780 306, 34277 287, 21747

Microestresse 0, 00267 0, 00272 0, 00307 0, 00267

SIG 3,97381 3,97336 3,97384 3,9758

A liga Ni80Cu20, por sua vez, mostra valores que não seguem a tendência

apresentada pelas demais ligas. O parâmetro de rede diminui quando o teor de cobre

diminui de 50% para 30% e aumenta para Ni80Cu20. Esse fato pode ser justi�cado por

seu parâmetro de rede ser muito próximo ao da liga Ni92Cu8 (628545 - ICSD) e isto leva

a uma sobreposição dos picos dessas fases.

Para as três primeiras con�gurações, o parâmetro SIG é igual até a terceira

casa decimal, o que leva a acreditar que alguma liga com variação de níquel na faixa de

50% até 80% pode ser considerada para o re�namento.

Uma vez que o parâmetro de rede da liga Ni50Cu50 (628546 - ICSD) antes

do re�namento é de 3,562 Å, observa-se que para essa liga, após o re�namento, o valor

é reduzido. Esse fato pode estar relacionado com o microestresse, também observado na

tabela 6.2.

Segundo Cullity, B. (142), estresse compressivo também pode ser caracterizado

pelo deslocamento para a direita dos picos do difratograma, o que resulta na redução do

parâmentro de rede e, consequentemente, na compressão da rede cristalina. Desse modo,

veri�ca-se que a liga Ni50Cu50 re�nada pode conter um estresse com caráter compressivo.

6.1. Sistema 3 103



Suzana Araújo Capítulo 6. Resultados e discussões � Sistema 3

Teste S3

A �gura 6.3 contém os difratogramas com seus respectivos re�namentos para

as con�gurações de ocupância dos átomos de níquel e cobre para a amostra S3.

(a) Ni50Cu50 (b) Ni60Cu40

(c) Ni70Cu30 (d) Ni80Cu20

Figura 6.3: Padrões de difração de raios X entre 35-80◦ da amostra S3 para (a) a con�guração original
Ni50Cu50, (b) con�guração 1, Ni60Cu40, (c) con�guração 2, Ni70Cu30 e (d) con�guração 3, Ni80Cu20.

Todos os parâmetros envolvidos nos re�namentos, veri�cados na �gura 6.3,

para as con�gurações distintas de ocupância, podem ser observados pela tabela 6.3.

Tabela 6.3: Teste de ocupância para a amostra S3
Parâmetros Ni50Cu50 Ni60Cu40 Ni70Cu30 Ni80Cu20

Vol (%) 54, 03444 54, 18006 54, 21064 52, 17696

Peso (%) 54, 46780 54, 42274 54, 24125 51, 97003

Parâmetro de Rede (Å) 3, 55948 3, 55868 3, 55992 3, 56251

Tamanho (Å) 246, 16331 252, 38062 243, 39178 216, 63763

Microestresse 0, 00209 0, 00226 0, 00205 0, 00116

SIG 3,82744 3,83022 3,83091 3,90739
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A partir da tabela 6.3 veri�ca-se que o parâmetro de rede diminui até

con�guração de ocupância Ni60Cu40, como é esperado, porém esse valor aumenta para as

con�gurações Ni70Cu30 e Ni80Cu20, o que pode ser devido a proximidade com os picos

de difração da liga Ni92Cu8 (628545 - ICSD).

Diferentemente da amostra S2, para S3 o parâmetro SIG tem o menor valor

para a con�guração original da carta, a Ni50Cu50.

Como foi discutido na seção anterior, o parâmetro de rede da liga Ni50Cu50

re�nada mostra um valor inferior ao indicado na liga Ni50Cu50 (628546 - ICSD) antes do

re�namento. O que pode ser devido a um microestresse do tipo compressivo (142).

Teste S4

Pela �gura 6.4 observa-se os difratogramas e re�namentos para as con�gurações

de ocupância analisadas para a amostras S4.

(a) Ni50Cu50 (b) Ni60Cu40

(c) Ni70Cu30 (d) Ni80Cu20

Figura 6.4: Padrões de difração de raios X entre 35-80◦ da amostra S4 para (a) a con�guração original
Ni50Cu50, (b) con�guração 1, Ni60Cu40, (c) con�guração 2, Ni70Cu30 e (d) con�guração 3, Ni80Cu20.
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A partir da tabela 6.4 é possível observar os parâmetros obtidos dos

re�namentos para as con�gurações de ocupância veri�cados por meio da �gura 6.4.

Tabela 6.4: Teste de ocupância para a amostra S4
Parâmetros Ni50Cu50 Ni60Cu40 Ni70Cu30 Ni80Cu20

Vol (%) 35, 28243 37, 68661 42, 40082 30, 81157

Peso (%) 35, 82034 38, 04836 39, 85193 30, 7042

Parâmetro de Rede (Å) 3, 54107 3, 54448 3, 54891 3, 55552

Tamanho (Å) 213, 04642 188, 44896 163, 38013 168, 6488

Microestresse 0, 00118 0, 00091 0, 00099 0, 00013

SIG 3,45635 3,790922 3,85466 3,96537

Com o aumento da ocupância de átomos de níquel na carta analisada, o

parâmetro de rede deveria diminuir, uma vez que o níquel tem o parâmetro de rede

inferior ao do cobre, porém não é o que está sendo observado a partir da tabela 6.4. Além

disso, o parâmetro SIG tem o seu menor valor para a ocupância equimolar de átomos de

níquel e cobre, demonstrando, dessa forma, que o melhor re�namento é dado para a carta

original.

Para a liga Ni50Cu50 re�nada, observa-se um microestresse compressivo a

partir da redução do parâmetro de rede. Para todos os testes, o comportamento foi

semelhante, mas para a amostra S4 o valor do parâmetro de rede foi inferior as demais, o

que deve está relacionado com o maior percentual de níquel na amostra.

Para estudo da morfologia e da cristalinidade das amostras desse sistema foram

realizadas imagens de MET e difração de elétrons. A partir da �gura 6.5 observa-se em

(a), (b) e (c) imagens de MET para amostra S1, sendo as duas primeiras com escala de

0, 5 µm e a última com escala de 200 nm. Tais imagens contêm partículas não agregadas,

embebidas em uma matriz polimérica de quitosana, com morfologias distintas.

Nas �guras 6.5(b e c) percebe-se claramente vários tipos de partículas, tais

como: cúbicas, arredondadas e até hexagonais. Essa amostra contém quase 50% de cobre

em sua composição e é o maior percentual entre as amostras desse sistema. Além disso, da

mesma �guras, veri�ca-se que essa é amostra com maior número de diferentes morfologias.

O trabalho de Huizhang, G. e colaboradores (187) aborda dois tipos de

morfologias para a liga NiCu. Para preparar as partículas em forma hexagonal ou

triangular, o processo de síntese seguiu passos distintos com a utilização de atmosfera

inerte, porém o cloreto de cobre dihidratado foi utilizado como base no processo.
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A partir da �gura 6.5(d) observa-se um histograma que mostra a contagem

individual das partículas monodispersas veri�cadas na amostra S1, além do seu respectivo

ajuste logo-normal, que indica um tamanho médio de partículas de aproximadamente 90

nm.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.5: Em (a), (b) e (c) observa-se imagens de MET para amostra S1, sendo as duas primeiras
com escala de 0, 5 µm e a última com escala de 200 nm. Essas imagens contêm partículas não agregadas
e embebidas na matriz polimérica de quitosana. Em (d) veri�ca-se uma distribuição do tamanho médio
das partículas para amostra S1 em torno de 90 nm.

A partir da �gura 6.6 é possível veri�car em (a), (b) e (c) imagens de MET,

cada uma com escala de 100 nm, para a amostra S2. Diferentemente da amostra S1, que

contém quase em sua totalidade partículas com tamanho elevados, nessa observa-se um

expressivo número de partículas com tamanhos reduzidos. Tais partículas são dispersas,

não agregadas e encontram-se embebidas na matriz de quitosana. Sobre a morfologia das

partículas para essa amostra, pode-se observar algumas com forma tipo arredondadas e

hexagonais.

Por meio da �gura 6.6(d) tem-se um histograma com a contagem individual
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de cada partícula da amostras S2, com tamanho médio de aproximadamente 11 nm.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.6: Em (a), (b) e (c) observa-se imagens de MET para amostra S2, com escala de 100 nm,
contendo partículas não agregadas e embebidas em uma matriz polimérica de quitosana. A partir de (d)
veri�ca-se uma distribuição do tamanho médio das partículas para amostra S2 em torno de 11 nm.

Assim como nas �guras anteriores, a �gura 6.7 contém em (a), (b) e (c)

partículas envolvidas pelo polímero quitosana, dispersas e não agregadas. Veri�ca-se

partículas em sua maioria com morfologia tipo arredondada e algumas hexagonais.

A partir da �gura 6.7(d) veri�ca-se a contagem individual das partículas

monodispersas para a amostra S3, pelo histograma que indica o tamanho médio de

partículas, assim como seu respectivo ajuste, o qual sugere um tamanho médio em torno

de 17 nm.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.7: Em (a), (b) e (c) observa-se imagens de MET para amostra S3, com escala de 100 nm,
contendo partículas não agregadas e embebidas em uma matriz polimérica de quitosana. A partir de (d)
veri�ca-se uma distribuição do tamanho médio das partículas para amostra S3 em torno de 17 nm.

A �gura 6.8 contém em (a), (b) e (c) imagens de MET para a amostra S4, sendo

a primeira com escala de 500 nm e as duas últimas com escala de 200 nm. Por essas �guras

observa-se uma densidade maior de partículas, principalmente para a �gura 6.8(c), se

comparadas com as imagens 6.5, 6.6 e 6.7. Também é possível veri�car alguns aglomerados

de partículas dentro da matriz de quitosana a partir da �gura 6.8(b), diferentemente das

demais �guras.

Na amostra S4, apesar de conter muitas partículas com um tamanho reduzido,

algumas se mostram com tamanho elevado, como pode ser percebido pela �gura 6.8(a). A

contagem de tais partículas pode ser veri�cada do histograma da �gura 6.8(d), que sugere

um tamanho médio de partículas em torno de 20 nm.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.8: Em (a), (b) e (c) observa-se imagens de MET para amostra S4, sendo a primeira com
escala de 500 nm e as duas últimas com escala de 200 nm. Essas imagens contém partículas um pouco
agregadas e embebidas em uma matriz polimérica de quitosana. Em (d) veri�ca-se uma distribuição do
tamanho médio das partículas para amostra S4 em torno de 20 nm.

Na �gura 6.9 observa-se em (a), (b) e (c) as imagens de MET para amostra S5,

sendo a primeira com escala de 200 nm e as duas últimas com escala de 100 nm. De tais

�guras percebe-se que as partículas encontram-se em uma matriz polimérica de quitosana,

algumas delas dispersas, porém há uma alta densidade de partículas, principalmente para

a �gura 6.9(a e b), assim como alguns aglomerados em 6.9(a).

Há partículas de diversos tamanhos com morfologia em sua maioria sendo

arredondadas e a contagem dessas partículas pode ser veri�cada pelo histograma da

�gura 6.9(d), o qual propõe um tamanho médio de partículas de aproximadamente 16

nm.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.9: Em (a), (b) e (c) observa-se imagens de MET para amostra S5, sendo a primeira com escala
de 200 nm e as duas últimas com escala de 100 nm. Essas imagens contêm partículas não agregadas e
embebidas em uma matriz polimérica de quitosana. Em (d) veri�ca-se uma distribuição log-normal de
tamanhos, com o valor médio em torno de 16 nm.

A seguir veri�ca-se um conjunto de imagens de difração de elétrons e

microscopia eletrônica de alta resolução, que fornece informações sobre os planos

cristalinos das ligas de cada amostra nesse sistema.

Como as ligas encontradas para cada amostra nesse sistema têm valores de

parâmetro de rede muito próximos, é importante destacar que os planos (111), (200),

(220) e (311) para as ligas Ni92Cu8 e Ni50Cu50 têm valores Dhkl próximos, chegando a

ser diferentes apenas na segunda casa decimal, assim como os planos (111), (200), (220)

e (311) para a fase de Cu e liga Ni5Cu95. Esse fato di�culta relacionar o Dhkl encontrado

das imagens de MET com o Dhkl encontrado a partir do re�namento da difração de raios

X e/ou com o Dhkl obtido da difração de elétrons e especi�car a qual fase pertence. O

que resta é indicar a possibilidade das fases referentes ao valor Dhkl.

Além de os resultados indicarem a possibilidade de mais de uma fase pelos
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valores dos espaçamentos dos planos cristalinos, não pode-se atribuir uma visão global do

material com tais resultados.

A partir da �gura 6.10(a) veri�ca-se uma imagem de difração de elétrons, com

escala de 5 nm−1 para amostra S1. Os espaçamentos interplanares para os cristais são

0, 1995, 0, 1720, 0, 1208, 0, 1046 nm tomados a partir dos diâmetros dos anéis e indexados

aos planos cristalinos (111), (200), (220) e (311) de qualquer uma das fases.

Apesar dos valores dos espaçamentos se mostrarem próximos aos espaçamentos

para a liga rica em níquel (Ni92Cu8), não pode-se descartar nenhuma das outras fases,

uma vez que essa amostra contém o maior percentual de cobre em sua composição, com

uma fase de Cu (20%) e uma liga rica em cobre (30%). Por seu alto percentual, o cobre

e a liga rica em cobre da amostra S1, podem in�uenciar na estrutura e na morfologia das

partículas (188).

A partir da �gura 6.10(b, c e d) é possível observar imagens de alta resolução,

todas com escala de 5 nm, através das quais veri�ca-se alguns valores de Dhkl. Os planos

cristalinos observados por todas as �guras podem estar relacionados com qualquer fase,

principalmente com as ligas com alto percentual de níquel.

A �gura 6.10(b) tem valores de Dhkl iguais a 0, 2002 e 0, 1989 nm que podem

estar relacionados com os planos cristalinos (111) de qualquer uma das fases envolvidas no

sistema. Já as �guras 6.10(c e d), apesar de indicar o plano (111), mostra uma con�guração

diferente da �gura 6.10(b), uma vez que os valores Dhkl no centro da partícula 0, 1982 e

0, 2026 nm são menores do que os valores 0, 2057 e 0, 2070 nm nos contornos das mesmas,

como se as ligas Ni92Cu8 e a Ni50Cu50 estivessem no centro das partículas e as fases

ricas em cobre (Cu e Ni5Cu95) próximo da superfície das partículas.

Todos os valores Dhkl encontrados nas partículas estudadas por MET para

essa amostra estão de acordo com os planos cristalinos veri�cados da difração de raios X,

assim como a difração de elétrons, o que indica que não foi observada nenhuma fase além

das que foram veri�cadas das medidas de difração de raio X.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.10: Em (a) observa-se uma imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1, indicando
os planos cristalinos da amostra S1. Das �guras (b), (c) e (d) veri�ca-se imagens de microscopia eletrônica
de alta resolução, com escala de 5 nm, exibindoDhkl que podem ser relacionados com as ligas para amostra
S1.

A �gura 6.11(a) contém imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1,

e nas �guras b, c e d veri�ca-se imagens de microscopia eletrônica de alta resolução, com

escala de 5 nm, para a amostra S2. O percentual de cobre para a amostra S2 é em torno

de 30% e quase todo foi utilizado para a formação das ligas, com exceção de uma pequena

parcela de cobre puro.

Em 6.11(a) tem-se os espaçamentos obtidos dos diâmetros dos anéis 0, 1942,

0, 1652, 0, 12058, 0, 1030, os quais podem estar relacionados com planos (111), (200),

(220) e (311), tanto com a LIGA Ni92Cu8, quanto com Ni50Cu50. A possibilidade de

tais espaçamentos estarem relacionados com a fase de cobre pura é muito pequena, uma

vez que o percentual dessa fase é em torno de 2%.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.11: Em (a) observa-se uma imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1, indicando
os planos cristalinos da amostra S2. Das �guras (b), (c) e (d) veri�ca-se imagens de microscopia eletrônica
de alta resolução, com escala de 5 nm, exibindo Dhkl, os quais podem ser relacionados com as ligas para
amostra S2.

Pela �gura 6.11(b) veri�ca-se umDhkl igual a 0, 2001 nm, que pode ser referente

ao plano cristalino (111) da liga Ni92Cu8 ou Ni50Cu50. Já na �gura 6.11(c), observa-se

valoresDhkl igual a 0, 1771, 0, 2071 e 0, 2038 nm, que também podem ser associados com os

planos cristalinos (200), (111) e (111), respectivamente, das ligas Ni92Cu8 ou Ni50Cu50.

O Dhkl igual a 0, 1771 nm tem um valor mais próximo ao da distância interplanar obtida

pela difração de raios X para o plano (200) da liga Ni92Cu8, porém como a variação

acontece a partir da terceira casa decimal, não é conclusivo indicar apenas essa liga. Da

mesma forma acontece para os Dhkl igual a 0, 2071 e 0, 2038 nm, onde o primeiro tem um

valor aproximado ao plano cristalino (111) da liga Ni50Cu50 e o segundo tem o valor mais

próximo ao plano cristalino (111) da liga Ni92Cu8, mas, pelo mesmo motivo, foi indicado

às duas ligas.

A �gura 6.11(d) mostra valores de Dhkl iguais a 0, 1978, 0, 2087 e 0, 1710 nm.

A diferença entre o primeiro e o segundo valor de Dhkl não é dada a partir da terceira casa
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decimal, por isso 0, 1978 nm pode ser indexado aos plano cristalino (111) da liga Ni92Cu8

e 0, 2087 nm pode ser relacionado com a liga Ni50Cu50, também com (111). Já Dhkl igual

a 0, 1710 nm, não é possível distinguir a qual liga o plano cristalino (200) pertence, desse

modo indica-se as duas possíveis ligas.

Os valores de distâncias interplanares encontrados das medidas de MET para

a amostra S2 estão de acordo com os planos cristalinos observados da difração de raios

X, assim como a difração eletrônica, o que indica que não há novas fases observadas para

essa amostra.

Para o estudo morfológico da amostra S3, veri�ca-se a �gura 6.12, a qual

em (a) contém uma imagem de SAED com uma escala de 5 nm−1 e em (b, c e d)

imagens de microscopia de alta resolução, escala de 5 nm, com suas respectivas distâncias

interplanares. O percentual de cobre para essa amostra S3 é em torno de 25% e encontra-se

praticamente todo contido nas ligas.

A partir do diâmetro dos anéis observados na �gura 6.12(a) obteve-se os

espaçamentos interplanares 0, 1942, 0, 1652, 0, 1205 e 0, 1036 nm, que estão associados aos

planos (111), (200), (220) e (311), respectivamente, para as ligas Ni92Cu8 e Ni50Cu50.

Não se pode de�nir a qual liga são tais planos cristalinos, pois além de os valores serem

muito próximos para ambas as ligas, os percentuais são em torno de 45% para Ni92Cu8

e 54% para Ni50Cu50.

A �gura 6.12(b) mostra distâncias interplanares de 0, 1993 e 0, 1696 nm, as

quais podem ser atribuídas aos planos cristalinos (111) e (200) das ligas Ni92Cu8 e

Ni50Cu50. Apesar de os valores 0, 1993 e 0, 1696 nm estarem mais próximos aos valores

Dhkl para a liga rica em níquel, encontrados das medidas de difração de raios X, não há

como a�rmar se realmente tais valores estão elencados a essa liga, podendo apenas indicar

a possibilidade de uma das duas ligas mencionadas anteriormente.

A �gura 6.12(c), por sua vez, contém Dhkl iguais a 0, 1998, 0, 2038 e 0, 2307

nm. A diferença entre os valores do primeiro e de segundo Dhkl ocorre na segunda casa

decimal, desse modo, 0, 1998 nm pode ser atribuído ao plano (111) das carta Ni92Cu8 e

0, 2038 nm ao plano (111) da carta Ni50Cu50. O valor Dhkl 0, 2307 nm não é compatível

com nenhuma fase veri�cada na amostra.

É possível ver planos envolvendo toda a partícula pela �gura 6.12(c), o que

pode estar relacionado com uma possível oxidação não percebida por meio da medida de
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DRX, já que essa faixa de planos ao redor da partícula é inferior a 2 nm. Dessa forma,

o valor 0, 2307 nm pode ser atribuído ao plano cristalino (200) do óxido CuO2. Ferk, G.

e colaboradores (27, 28) observaram em seus trabalhos um pequeno pico de tal óxido nas

medidas de difração de raios X.

A �gura 6.12(d) contém uma imagem com os planos cristalinos bem de�nidos,

os quais mostraram uma distância interplanar igual 0, 1989 nm, que pode estar ligada aos

planos cristalinos (111) da liga Ni92Cu8 ou Ni50Cu50 nm.

(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.12: Em (a) observa-se uma imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1, indicando
os planos cristalinos da amostra S3. A partir das �guras (b), (c) e (d) veri�ca-se imagens de microscopia
eletrônica de alta resolução, com escala de 5 nm, exibindo Dhkl, os quais podem ser relacionados com as
ligas para amostra S3.

Todos os valores Dhkl observados das medidas de microscopia de alta resolução

para a amostra S3 estão dentro do esperado pelas medidas de difração de raios X e difração

de elétrons, com exceção Dhkl = 0, 2307 nm, que pode estar relacionado com uma fase de

óxido.

Na �gura 6.13 encontra-se em (a) uma imagem de difração de elétrons, com
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escala igual a 5 nm−1, e em (b, c e d) veri�ca-se imagens de MET de alta resolução, com

escala de 5 nm, para a amostra S4. O percentual de cobre para essa amostra é em torno

de 20%, sendo esse totalmente absorvido pelas duas ligas (Ni92Cu8 e Ni50Cu50).

Da �gura 6.13(a) observa-se anéis de difração, a partir dos quais obteve-se

os valores de distâncias interplanares 0, 1985, 0, 1734, 0, 1240 e 0, 1046 nm que podem

ser atribuídos aos planos (111), (200), (220) e (311), respectivamente, tanto para fase

Ni92Cu8 como a Ni50Cu50. A partir da �gura 6.13(b) é possível veri�car Dhkl igual a

0, 1968, 0, 1979 e 0, 1726 nm, que pode estar relacionado com os planos (111), (111) e

(200) das ligas Ni92Cu8 e Ni50Cu50.

A �gura 6.13(c) mostra uma partícula de diâmetro médio superior a 17 nm, a

qual possui planos cristalinos com diversas orientações. Veri�ca-se Dhkl igual a 0, 1767,

0, 1780 e 0, 1728 nm que podem estar relacionados com o plano (200) de ambas as ligas.

Os valores de Dhkl iguais a 0, 1979 e 0, 2050 nm, não tem uma diferença dada a partir da

terceira casa decimal, assim 0, 1979 nm pode ser atribuída ao plano (111) da liga Ni92Cu8,

já 0, 2050 nm pode estar relacionada com o plano (111) da liga Ni50Cu50.

A partir da �gura 6.13(d) percebe-se que no centro da partícula há uma

orientação prioritária dos planos cristalinos. Já na extremidade é possível ver várias

orientações. Algumas distâncias interplanares veri�cadas foram 0, 2026, 0, 2037, 0, 2130

e 0, 2141 nm, sendo as duas primeiras referentes aos planos cristalinos (111) das ligas

Ni92Cu8 ou Ni50Cu50. Por esses valores não se consegue especi�car exatamente a qual

liga pertence o plano cristalino, mas, levando em consideração que a liga Ni92Cu8 é

aproximadamente 65% da amostra, pode-se sugerir, não de maneira conclusiva, que esses

valores de Dhkl são da liga rica em níquel.

Na extremidade da partícula foram observados planos com distâncias

interplanares iguais a 0, 2130 e 0, 2141 nm, que podem ser correlacionados com uma

oxidação não veri�cada pela medida de difração de raios X, desse modo, os valores de

Dhkl podem ser atribuídos ao plano (440) da fase CuO2, também veri�cado por Ferk, G.

e colaboradores (27, 28).

Com exceção das distâncias 0, 2130 e 0, 2141 nm, todas as outras distâncias

observadas a partir das imagens de microscopia estão de acordo com a difração de elétrons,

assim como a difração de raios X.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.13: Em (a) observa-se uma imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1, indicando
os planos cristalinos da amostra S4. A partir das �guras (b), (c) e (d) veri�ca-se imagens de microscopia
eletrônica de alta resolução, com escala de 5 nm, exibindo Dhkl, os quais podem ser relacionados com as
ligas para amostra S4.

A amostra S5 em sua composição contém 8% de cobre, o que promove a

formação de 100% da liga Ni92Cu8. Por meio da �gura 6.14 veri�ca-se em (a) uma

imagem de difração de elétrons, com seus respectivos anéis de difração, indicando os planos

cristalinos obtidas pelos diâmetros dos anéis, enquanto em (b, c e d) tem-se imagens de

MET, a partir das quais observa-se planos cristalinos com os respectivos Dhkl.

A �gura 6.14(a) contém uma imagem de difração de elétrons, com distâncias

interplanares iguais a 0, 1947, 0, 1687, 0, 1191 e 0, 1030 nm que podem ser atribuídos aos

planos (111), (200), (220) e (311), respectivamente, para a liga Ni92Cu8.

Pela �gura 6.14(b) ver-se uma partícula com planos cristalinos bem de�nidos,

mostrando distâncias interplanares de 0, 1735 e 0, 1975 nm, associadas aos planos (200) e

(111), respectivamente da liga Ni92Cu8. Já a �gura 6.14(c) contém uma partícula com

distância interplanar igual a 0, 2042 nm que é referente ao plano cristalino (111) da liga

Ni92Cu8.
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(a) . (b) .

(c) . (d) .

Figura 6.14: Em (a) observa-se uma imagem de difração de elétrons, com escala de 5 nm−1, indicando
os planos cristalinos da amostra S5. Das �guras (b), (c) e (d) veri�ca-se imagens de microscopia eletrônica
de alta resolução, com escala de 5 nm, exibindo Dhkl, os quais podem ser relacionados com as ligas para
amostra S5.

Da �gura 6.14(d) observa-se várias orientações de planos cristalinos, com

valores de Dhkl iguais a 0, 1728, 0, 1699, 0, 2003, 0, 2052 e 0, 2261 nm. As duas primeiras

distâncias interplanares estão de acordo com o plano cristalino (200), já as distâncias

0, 2003 e 0, 2052 nm são referentes ao plano (111), todos para a liga Ni92Cu8. O Dhkl

igual a 0, 2261 nm encontra-se em concordância com o plano cristalino (131) da fase CuO2,

a qual pode ter surgido com uma oxidação não veri�cada pela medida de difração de raios

X. Tal fase também foi observada por Ferk, G. e colaboradores (27, 28).

Todos os valores Dhkl observados das partículas das �guras 6.14(b, c e d) estão

em concordância com a difração de raios X, bem como, a difração de elétrons. A única

exceção é Dhkl = 0, 2261 nm, que pode estar relacionado com uma oxidação.
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6.1.2 Caracterização magnética

Os resultados da caracterização magnética para o Sistema 3 serão apresentados

nessa seção, assim como suas discussões, sendo subdivididos de acordo com a análise.

Magnetização ZFC-FC

Pela �gura 6.15 veri�ca-se as curvas de magnetização ZFC e FC em função da

temperatura para valores de campo que variam entre 70− 90 Oe, referentes às amostras

(a) S1, (b) S2, (c) S3, (d)S4 e (e) S5.

De acordo com esses resultados é possível perceber que as amostras S1-S4 já

estão desbloqueadas termicamente em temperatura ambiente, diferente da amostra S5.

Nas curvas FC observa-se um comportamento semelhante para as amostras S1-S4, nas

quais a magnetização diminui com o aumento da temperatura. Já para a amostra S5 a

magnetização aumenta lentamente até a temperatura 350 K.

Veri�ca-se ainda, pela �gura 6.15, que para as amostras S1-S4 há um rápido

aumento da magnetização ZFC em temperaturas inferiores a 50 K, enquanto para amostra

S5 esse aumento é menos expressivo. Após essa temperatura, a magnetização continua

aumentando de forma menos acentuada. As amostras S1 e S3 indicam valores de máximo

da magnetização entre 150-250 K, enquanto as amostras S2 e S4 indicam picos acima

de 250 K. Para a amostra S5, por sua vez, a curva de ZFC só aumenta, sem indício de

máximo até a temperatura 350 K.

Sabe-se que o diâmetro crítico para a formação de nanopartículas monodomínio

de níquel é igual a 60 nm (189, 164), assim, tomando como base partículas

superparamagnéticas de níquel com constante de anisotropia magnetocristalina igual a

K1 = −4, 5 × 104 erg/cm3 (41, 39), à temperatura ambiente, a expressão do modelo de

Néel-Brown (190, 58, 191) para o tempo de relaxação τ , diz que:

τ = τ0exp

(
KV

KBT

)
, (6.1)

na qual τ0 ∼ 10−9 s, KV é anergia de barreira e KBT a energia térmica.
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(a) Medida sob campo de 70 Oe. (b) Medida sob campo de 80 Oe.

(c) Medida sob campo de 70 Oe. (d) Medida sob campo de 70 Oe.

(e) Medida sob campo de 90 Oe.

Figura 6.15: Medidas de magnetização FC e ZFC, sob campos 70 − 90 Oe, para as amostras (a) S1,
(b) S2, (c) S3, (d)S4 e (e) S5.

Considerando τ igual ao tempo de medida de 100 s (57) e constante de

Boltzmann KB como 1, 3806488 × 10−16 erg/K, o diâmetro das partículas encontrado
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a partir da expressão 6.1 foi ∼ 34 nm, o que signi�ca que em temperatura ambiente as

partículas com esse tamanho estarão entrando em um regime superparamagnético.

Esse cálculo foi realizado para comparação, mas é importante lembrar que

as partículas desse sistema contam com um percentual de cobre, formando ligas níquel-

cobre, o que vai alterar a anisotropia magnetocristalina envolvida. Na próxima seção serão

realizados os cálculos para anisotropia magnetocristalina das amostras desse sistema e será

retomado esse ponto.

Sabe-se que ligas de NiCu com percentuais de níquel abaixo de 65% em

sua composição mostram valores de temperatura de Curie inferiores à temperatura

ambiente (21, 23, 22), o que signi�ca que o sinal ferromagnético para ligas pobres em níquel

só será percebido abaixo de 300 K. Das medidas de difração de raios X, foi con�rmada a

presença da liga Ni50Cu50 em todas as amostras, com exceção da S5, o que indica que o

sinal ferromagnético acima da temperatura ambiente para todas as amostras é devido a

liga Ni92Cu8.

Em 5 K conta-se com a contribuição ferromagnética de todas as ligas. Desse

modo, a liga Ni50Cu50, que segundo Stampe, P. e Williams, G. (23), possui Tc em 40

K1, exerce papel fundamental no aumento da magnetização até essa temperatura, isso

devido, principalmente, ao efeito Hopkinson, que ocorre para temperaturas próximas

à temperatura de Curie, o que justi�ca os pequenos saltos nas temperaturas iniciais

observados nas amostras S1-S4.

A partir da �gura 6.16 veri�ca-se medidas M-T em altas temperaturas (300-800

K) para temperaturas acima da ambiente, com um campo de 100 Oe, para as amostras

S2, S3 e S5.

É possível observar das curvas MxT (a) e (b) da �gura 6.16 que a magnetização

diminui suavemente até 350 K, em seguida, para a temperaturas superiores (500−550 K),

ocorre um aumento na taxa de redução da magnetização, podendo mais bem visualizado

para a amostra S3.

As pequenas quedas nas curvas de magnetização para amostras com mais de

uma liga podem sugerir a presença de ligas com transições de Curie diferentes. Os indícios

de transições de ordenamento ferromagnético estão nas vizinhanças das temperaturas 350

K e 524 K para a amostras S2 e 349 K e 546 K, para a amostra S3. Tais amostras contam

1Ver �gura 3.10.
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com a presença das ligas, Ni50Cu50 e Ni92Cu8, porém como foi discutido anteriormente, a

liga Ni50Cu50 é paramagnética acima da temperatura ambiente, sendo assim, a mudança

observada nas curvas de magnetização em função da temperatura pode estar relacionada

com uma liga intermediária entre Ni50Cu50 e Ni92Cu8 não detectada pelas medidas de

DRX.

(a) Medida sob campo de 100 Oe. (b) Medida sob campo de 100 Oe.

(c) Medida sob campo de 100 Oe.

Figura 6.16: Curvas de magnetização FC e ZFC em altas temperaturas, para as amostras S2, S3 e S5.

Estudos sobre as ligas de NiCu foram realizados por vários autores (122, 123,

24, 25, 124), os quais mostraram as temperaturas de Curie para percentuais de liga

distintos. Para concentrações entre 28−30% de cobre, os valores de Tc foram de 303−350

K, para concentrações entre 19 − 25% de cobre, observou-se um Tc igual a 378 − 420 K,

já para 8− 9%, a Tc �cou entre 528− 540 K. Na �gura 3.9 tem-se um grá�co obtido por

Ahern, S. e colaboradores (25) para a temperatura de Curie em função do percentual de

cobre na liga NiCu.
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A faixa de valores de temperatura de Curie observada nas referências (122, 123,

24, 25, 124) compreende os valores encontrados nas curvas MxT para as amostras S2 e S3

e a partir deles pode-se conferir a transição de maior temperatura à ligas com percentuais

próximos aos da liga Ni92Cu8, além de sugerir que a transição de menor temperatura seja

referente a uma liga intermediária com uma faixa de valores possíveis de 19−25%. Já que

não é possível indicar com exatidão os percentuais de níquel e cobre da liga intermediária,

essa será chamada ε, a qual pode assumir valores Ni70Cu30< ε <Ni81Cu19.

A �gura 6.17 exibe um esquema de uma con�guração possível para partículas

com as ligas intermediária ε (Inferida a partir das possíveis temperaturas de Curie

superiores a 350 K, para as amostras S2 e S3). A a�nidade da quitosana pelo cobre

e o surgimento de óxidos de cobre nas periferia de algumas partículas, veri�cadas na

seção 6.1.1, dão suporte a ideia que ligas com percentuais maiores de cobre estejam nos

contornos das partículas, como o esquema sugere.

Figura 6.17: Esquema com possível con�guração para as partículas S2 e S3.

Retornando para a análise da �gura 6.16(c), veri�ca-se um comportamento

anômalo da curva MxT para a amostra S5 se comparado com as �guras 6.16(a e b). A

magnetização aumenta lentamente até mostrar um pico com valor máximo em torno de

550 K, depois diminui para um valor próximo a zero. Esse pico tem seu valor máximo

logo antes da temperatura de Curie, que pode ser atribuído ao efeito Hopkinson.

A preferência na orientação dos momentos está associada a uma energia de

anisotropia magnetocristalina, que é mínima quando todos os momentos estão alinhados

ao que chama-se de eixo fácil. O eixo fácil é gerado pela anisotropia magnetocristalina, a

qual depende da estrutura do material, assim como das interações de spin-orbita (21).

Para partículas monodomínio, observa-se que a magnetização de sistemas
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submetidos a pequenos campos magnéticos pode ser escrita como (135):

M(T ) ∝ Ms(T )

Ha(T )
, (6.2)

sendo Ms a magnetização de saturação bulk e Ha(T ) o campo de anisotropia das

partículas, à temperatura T. Tal campo é escrito em função da constante de anisotropia

magnetocristalina (21, 136), de modo que

Ha(T ) =
2K1

Ms(T )
. (6.3)

Assim, pode-se reescrever a magnetização (equação 6.2) em função de K1, da seguinte

forma:

M(T ) ∝ M2
s (T )

K1

. (6.4)

Sabe-se que a suscetibilidade é diretamente proporcional a magnetização (ver

capítulo 2), de modo que a suscetibilidade também é in�uenciada tanto pela magnetização

de saturação, como pela constante de anisotropia magnetocristalina.

A magnetização de saturação e a constante de anisotropia magnetocristalina

decrescem com o aumento da temperatura. Quando a temperatura se aproxima da

temperatura de Curie, a taxa de decréscimo da constante de anisotropia magnetocristalina

é mais rápida (K1 −→ 0) do que o valor de M2
s (135, 136, 173). Esse fato é responsável

pelo aumento da suscetibilidade e, como consequência, veri�ca-se um máximo antes da

temperatura de Curie.

O aumento da suscetibilidade nas proximidades da temperatura de Curie

é conhecido como efeito Hopkinson, observado pela primeira vez em 1989 por John

Hopkinson em estudos com ligas de NiFe (192). Além de ligas NiFe, observou-se o

efeito em ligas que contêm cobalto (193, 194), ligas de FeAu (129, 128), ligas que contêm

terras raras (130), óxidos de níquel (131), ligas com níquel em sua composição (132, 133),

inclusive ligas de NiCu(23).

Em amostras com mais de uma fase, o pico de Hopkinson é atribuído à fase

com maior Tc, como foi observado por He, K. e colaboradores (194) em seus estudos

sobre efeito Hopkinson para materiais magneticamente moles. Assim, uma hipótese para

justi�car a variação do comportamento da magnetização em função da temperatura para

as amostras S2 e S3, além da transição de ordenamento, é a tendencia de formação do
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pico de Hopkinson pela liga Ni92Cu8.

Pode-se fazer uma análise usando a equação de Curie-Weiss (equação 2.15) do

inverso da suscetibilidade (1/χ) DC em função da temperatura (T), para as amostras S2,

S3 e S5, como mostra na �gura 6.18. Para isso, foram encontrados os valores em mols

de níquel e cobre utilizados nas medidas de magnetização, descontando a quitosana. A

suscetibilidade em emu/mol · Oe, por sua vez, foi obtida pela razão entre os momentos

magnéticos encontrados e os valores de níquel e cobre em mols multiplicados pelo campo

utilizado (100 Oe).

Em seguida, realizou-se um ajuste linear em cada uma das

curvas (�gura 6.18(a, c e e)) com intuito de obter o valor de θ, da lei de Curie-Weiss,

que é conhecido como ponto de Curie paramagnético (21). Os ajustes estão indicados em

cada uma das �guras.

A partir dos coe�cientes linear e angular, A e B, dos ajuste observados na

�gura 6.18, obtêm-se os valores de CM (conhecido como constante de Curie) e θ. Sendo

CM o inverso de B e θ o produto entre A e CM . Em cada uma das �guras, pode ser

veri�cado um insert com o parâmetro de qualidade do ajuste, além dos parâmetros A

(Intercept) e B (Slope).

É importante salientar que θ não é o ponto no qual a amostra perde a sua

magnetização espontânea (Tc), mas, sim, onde a projeção da curva 1/χ é nula. Uma vez

θ conhecido, a natureza do material pode ser revelada de acordo com o seu sinal. Para θ

positivo, trata-se de uma amostra com natureza ferromagnética, já o contrário refere-se a

uma amostra antiferromagnética.

A análise para todas as amostras con�rmou que a interação magnética é do

tipo ferromagnética, como pode ser observado pelo sinal dos θ na tabela 6.5.

Dos valores de CM obtidos, pode-se encontrar o momento efetivo (µeff ), de

acordo com a equação

µeff = (3KBCM/NA)1/2 , (6.5)

sendo KB a constante de Boltzmann e NA o número de Avogadro.
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(a) Medida sob campo de 100 Oe. (b)

(c) Medida sob campo de 100 Oe. (d)

(e) Medida sob campo de 100 Oe. (f)

Figura 6.18: Em (a, c e e) tem-se curvas 1/χ em função da temperatura e em (b, d e f) são curvas do
Log (1/χ) em função do Log de [(T-Tcm)/Tcm] para as amostras S2, S3 e S5, sob um campo de 100 Oe.

Na tabela 6.5 veri�ca-se os valores da constante A, B, além de CM , θ, µeff e

�nalmente µµB, que é o momento efetivo em termos do Magneton de Bohr (µB). Sabe-se
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que o µµB para o níquel puro é igual a 1,61 µB (21), desse modo, percebe-se uma coerência

no aumento do momento efetivo das amostras desse sistema, de acordo com o acréscimo

do percentual de níquel na amostra. A amostra S5, a qual contém em torno de 92% de

níquel, mostrou um µµB igual a 1,5003 µB, que é cerca de 93% do valor do momento

magnético em unidades do Magneton de Bohr para o níquel puro.

Tabela 6.5: Parâmetros extraídos pelos ajustes (lineares) das curvas 1/χ para as amostras
S2, S3 e S5.
Amostra A B CM(emu/mol · Oe ·K) θ(K) µeff (erg/Oe) µµB(µB)

S2 −7802, 3999 12, 5612 0, 0796 621 7, 3980× 10−21 0, 7977

S3 −7013, 3168 11, 7984 0, 0847 594 7, 6334× 10−21 0, 8230

S5 −2145, 5643 3, 5507 0, 2816 604 1, 3914× 10−20 1, 5003

Após estabelecer um estudo sobre a parte linear das curva 1/χ (�guras 6.18(a,

c e e)) e encontrar os valores de θ e µµB, observou-se que para temperaturas superiores a Tc

há um comportamento incomum do que é esperado para uma região paramagnética. Sabe-

se que, a partir do �m da década de 1960, estudos (195, 196) apontaram que compostos

magnéticos em temperaturas acima e próximas da temperatura de Curie podem mostrar

efeitos anômalos referentes a magnetização.

Em 1969, Gri�ths, R (197), em seu trabalho sobre comportamento não

analítico acima de Tc para clusters de átomos ordenados ferromagneticamente, indicou

que a magnetização não é uma função analítica do campo magnético e da temperatura

para T>Tc. Ele estabeleceu que acima de Tc é iniciado um comportamento não analítico,

e por isso observava-se comportamento ferromagnético.

Gri�ths ainda pontuou que nenhuma magnetização espontânea pode

desaparecer em uma temperatura �nita antes da temperatura na qual surgem os primeiros

clusters (197), que são pequenos grupos de átomos que têm seus momentos paralelos entre

si, em temperaturas acima da Tc. Assim ele atribuiu aos clusters o sinal ferromagnético

percebido após Tc.

A transição entre o ferromagnetismo e o paramagnetismo deixa de ocorrer em

uma temperatura especí�ca e passa a acontecer em uma faixa de temperatura, na qual os

surgem os clusters (21). Esse fato é dado a partir do campo molecular gerado por forças

fracas de interações de troca (38).

Recentes trabalhos abordando essa temática foram desenvolvidos, tanto com

6.1. Sistema 3 128



Suzana Araújo Capítulo 6. Resultados e discussões � Sistema 3

perspectiva teórica (198, 199, 200), como experimental(201, 202). Nesses trabalhos,

observa-se que o percentual de material magnético altera o ponto de Curie e a passagem do

regime ferromagnético para o paramagnético não é dada por um comportamento trivial.

É comum observar efeito Gri�ths em óxidos (199) e perovskitas (203), mas

em trabalhos com ligas metálicas (200) são menos comuns. Ligas contendo níquel em sua

composição, como Ni(1−x)Vx (202), mostram inomogeneidades na sua estrutura, o que

promove a formação da fase de Gri�ths (202) em meio a um volume não magnético.

Em seus estudos, Amamou, A. e colaboradores (196) veri�caram que há uma

concordância entre o comportamento das ligas NiV e NiCu no que diz respeito à transição

do estado ferromagnético para o paramagnético, porém estudos experimentais são escassos

nesse âmbito de pesquisa.

Retomando a �gura 6.18(a, c e e) observou-se, logo após θ, o comportamento

anômalo das curvas, com uma curvatura com concavidade para baixo em todas as

amostras, depois segue um comportamento linear até 760-780 K e então uma concavidade

voltada para cima é observada. Para a amostra S2 a concavidade voltada para cima em

temperaturas superiores 760-780 K é mais discreta do que em S3 e S5.

Esse efeito anômalo das curvas pode ser uma evidência da presença da fase de

Gri�ths e, para con�rmar tal comportamento, utilizou-se da equação que caracteriza a

suscetibilidade magnética para essa fase (201),

1/χ = a (T − Tcm)1−λ , (6.6)

sendo Tcm a temperatura de formação dos clusters (199) e λ o expoente que tem seu

valor igual a zero no ponto crítico de transição e aumenta quando afasta-se do ponto

crítico (202).

O ajuste realizado foi dado por uma lei de potência e os parâmetros obtidos

podem ser observados na tabela 6.6. A faixa de temperatura utilizada no ajuste

compreende a primeira curvatura acima θ para todas as amostras.

Na tabela 6.6 veri�ca-se os parâmetros da fase de Gri�ths para todas as

amostras. O parâmetro λ diminui com o aumento do percentual do níquel, o que signi�ca

que a fase de Gri�ths tende a diminuir devido ao maior teor de níquel (204). Quanto

mais cobre na estrutura, há uma maior probabilidade de formar mais clusters de níquel.

A partir dos valores Tcm obtidos para todas as amostras, considera-se o valor 607 K
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comprometido pelos ruídos veri�cados na �gura 6.6(c).

Tabela 6.6: Parâmetros extraídos a partir dos ajustes (lei de potência) das curvas 1/χ para
as amostras S2, S3 e S5. Os parâmetros λ e Tcm são obtidos por C e B, respectivamente.

Amostra A B C λ Tcm (K)

S2 134, 8830 631, 6301 0, 2327 0, 7673 631

S3 145, 8512 606, 7805 0, 2952 0, 7047 607

S5 36, 4483 618, 8876 0, 4011 0, 5988 619

Enquanto a primeira curvatura da �gura 6.18(a, c e e) está relacionada com

a formação dos clusters e, por consequência, à fase de Gri�ths, a segunda curvatura, em

temperaturas acima 760-780 K, provavelmente está relacionada com a difusão dos clusters

em níquel, como também foi observado por Oner, Y. e colaboradores (201).

As �guras 6.18(b, d e f) mostram as curvas do Log(1/χ) em função do

Log[(T −Tcm)/Tcm] nas mesmas faixas de temperatura do ajuste com a lei de potência.

O comportamento linear das curvas também evidencia a fase de Gri�ths.

Histerese Magnética

A partir da �gura 6.19 veri�ca-se curvas de magnetização em função do campo

magnético, assim como os inserts ressaltando a coercividade, para as amostras (a) S1, (b)

S2, (c) S3, (d) S4 e (e) S5 em 5 e 300 K.

É possível perceber das curvas de histerese que a magnetização aumenta em

função da concentração de níquel na amostra, isto devido principalmente à formação de

um teor maior de ligas ricas em níquel.

As ligas NiCu tem um per�l ferromagnético (205, 206) e seus parâmetros

extrínsecos (coercividade e remanência), obtidos pelas curvas de histerese, dependem

da estrutura e da orientação da amostra (207). A magnetização de saturação, em

contrapartida, é um dos parâmetros intrínsecos, não dependendo da estrutura do material.

Os valores de Ms foram calculados pela Lei de Aproximação à Saturação para

medidas MxH realizadas em temperaturas 5 K e 300 K, já explicada anteriormente.
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(a) S1 (b) S2

(c) S3 (d) S4

(e) S5

Figura 6.19: Medidas M-H em 5 e 300 K para as amostras (a) S1, (b) S2, (c) S3, (d) S4 e (e) S5, com
seus respectivos inserts mostrando o campo coercivo para cada amostra.

As nanopartículas em quase todas as amostras têm um tamanho semelhante2,

com exceção da amostra S1, de modo que o efeito de tamanho na magnetização de

2Ver seção 6.1.1
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saturação pode ser desconsiderado e a mudança de magnetização de saturação entre as

partículas de várias composições deve depender da fração de átomos de níquel na liga.

A partir das curvas de histerese foram obtidos a magnetização de saturação

(Ms), magnetização remanente (Mr) e campo coercivo (Hc) para todas as amostras em 5

e 300 K, além da variação da magnetização ∆M , como pode ser observado por meio da

tabela 6.7.

Tabela 6.7: Parâmetros obtidos da LAS das curvas de histerese das amostras S1, S2, S3,
S4 e S5.

S1

Temperatura (K) Ms (emu/g) Mr (emu/g) Mr/Ms Hc (T) ∆M

5 14, 07 2, 81 0, 20 0, 01641

300 11, 10 1, 60 0, 14 0, 01242 2, 96

S2

Temperatura (K) Ms (emu/g) Mr (emu/g) Mr/Ms Hc (T) ∆M

5 21, 04 5, 34 0, 25 0, 02006

300 15, 33 2, 52 0, 16 0, 01043 5, 64

S3

Temperatura (K) Ms (emu/g) Mr (emu/g) Mr/Ms Hc (T) ∆M

5 23, 11 4, 77 0, 21 0, 01545

300 16, 78 2, 53 0, 15 0, 02860 6, 55

S4

Temperatura (K) Ms(emu/g) Mr (emu/g) Mr/Ms Hc (T) ∆M

5 29, 84 11, 81 0, 39 0, 02960

300 23, 11 6, 08 0, 26 0, 01247 6, 73

S5

Temperatura (K) Ms (emu/g) Mr (emu/g) Mr/Ms Hc (T) ∆M

5 50, 10 18, 60 0, 37 0, 02540

300 44, 48 8, 29 0, 19 0, 00896 5, 76

Todos os valores de magnetização de saturação em temperatura ambiente são

inferiores ao valor do níquel na forma bulk e do níquel puro caracterizado no Sistema 1.

A amostra com maior teor de níquel apresenta um valor de Ms que corresponde a 87% do

valor de Ms do níquel bulk, o menor valor de Ms é devido ao percentual de 8% de cobre

na amostra. As magnetizações de saturação em 5 K para todas as amostras estão em

concordância com o trabalho Ahern, S e Sucksmith, W (24) e em 300 K com Ban, I. e

colaboradores (22).

Ferk, G. e colaboradores (27, 28) estudaram partículas monodispersas de liga

de NiCu em uma matriz de sílica, com concentrações Ni(67, 6 − 60%)Cu(32, 5 − 40%) e
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tamanhos de 10 nm, semelhante ao que tem-se para a amostra S2 desse sistema. Em

comparação, notou-se que o sinal magnético da amostra S2 é superior ao das amostras

relatadas e pode estar relacionado com o conteúdo de silica nas amostras dos trabalhos

Ferk, G. e colaboradores (27, 28).

Da �gura 6.19 e da tabela 6.7 nota-se que a variação entre a magnetização de

saturação ∆Ms em 5 K e 300 K aumenta com o percentual de níquel até a amostra S4, que

é a última que contém a liga Ni50Cu50. Esse fato é justi�cado pela contribuição em baixas

temperaturas da liga equimolar, já que em temperatura ambiente esta liga encontra-se no

regime paramagnético. Para a amostra S5, que é a única que contém apenas uma liga

(Ni92Cu8), o valor de ∆Ms diminui, ressaltando a ausência de tal liga Ni50Cu50.

A partir do insert da �gura 6.19(c) veri�cou-se um comportamento

característico da presença de mais de uma fase. Para melhor análise, foi feita uma derivada

na região, como é visto pela �gura 6.20.

Figura 6.20: Derivada da magnetização para a amostra S3 em 5 K.

Na derivada há dois máximos bem de�nidos, que indicam uma queda rápida da

curva ao cortar o eixo da magnetização, como se duas ou mais histereses fossem somadas

para formar apenas uma. Essa queda da curva pode ser justi�cada pela remanência de

uma histerese ser menor do que a outra. É incerto apontar quais ligas são responsáveis

por esse comportamento da curva, pois em 5 K todas as ligas devem apresentar histerese.

Na �gura 6.21 observa-se os comportamentos da taxa Mr/Ms e do campo
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coercivo Hc para todas as amostras, em 5 K, obtidos a partir da tabela 6.7. Em 300 K

não é feito tal estudo, uma vez que nem todas as ligas, nessa temperatura, contribuem

ferromagneticamente para a curva.

(a) (b)

Figura 6.21: (a) Taxa Mr/Ms e (b) campo coercivo Hc para todas as amostras em 5K.

Ambos, Mr/Ms e Hc, têm comportamentos similares e mostram uma tendência

de crescimento de acordo com o aumento da concentração de níquel nas amostras, isto

pode ter relação com o aumento da anisotropia do material, uma vez que os tamanhos

são próximos. Para a amostra S1, a qual contém partículas com o maior diâmetro médio,

pode ser justi�cado pelo elevado teor de cobre metálico, que segundo algumas imagens de

microscopia, encontra-se localizado principalmente na superfície das partículas.

A constante de anisotropia magnetocristalina efetiva para as amostras pode

ser estimada a partir do coe�ciente B da LAS. Usando a equação 5.6, obteve-se os valores

dos módulos das constantes de anisotropia magnetocristalina em 5 K e em 300 K para

cada uma das amostras, como pode ser observado a partir da tabela 6.8 e 6.9. Essas

tabelas também contam com o valor da anisotropia do níquel relatado no Sistema 1.

Os valores das constantes de anisotropia magnetocristalinas das amostras desse

sistema são superiores aos valores encontrados para o níquel produzido pelo método do

Sistema 1 e para o níquel bulk e aumentam proporcionalmente ao percentual de níquel na

sua composição. Por esse motivo, acredita-se que a anisotropia magnetocristalina é efetiva

(Keff ) e contempla uma contribuição volumétrica relacionada ao núcleo da partícula e uma

contribuição super�cial.
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Tabela 6.8: Constante de anisotropia magnetocristalina para as amostras Ni, S1, S2, S3,
S4 e S5 em 5 K

Amostra Ms (emu/g) B Keff (erg/cm3))

Ni 53, 10 2, 4562× 107 5, 250× 106

S1 14, 07 1, 4742× 108 5, 5137× 106

S2 21, 04 1, 5006× 108 8, 3625× 106

S3 23, 11 1, 3752× 108 8, 7515× 106

S4 29, 84 3, 5204× 108 1, 5701× 107

S5 50, 10 1, 1570× 108 1, 7401× 107

Tabela 6.9: Constante magnetocristalina para as amostras Ni, S1, S2, S3, S4 e S5 em 300
K

Amostra Ms (emu/g) B Keff (erg/cm3))

Ni 50, 09 2, 9043× 105 1, 7627× 105

S1 11, 10 1, 4305× 108 4, 3092× 106

S2 15, 33 2, 7545× 108 8, 2524× 106

S3 16, 78 2, 5640× 108 8, 6767× 106

S4 23, 01 1, 7788× 108 9, 8800× 106

S5 44, 48 1, 5433× 108 1, 7022× 107

Pela �gura 6.22 obtida a partir da tabela 6.8, percebe-se que o comportamento

da constante de anisotropia, em 5 K, aumenta com o aumento da concentração de níquel

nas amostras. De acordo com tal tendência, con�rma-se a in�uencia da constante de

anisotropia efetiva tanto na taxa Mr/Ms, quanto no campo coercivo Hc, como foi sugerido

anteriormente (ver �gura 6.21).

Figura 6.22: Constante de anisotropia magnetocristalina efetiva em 5 K para as amostras S1, S2, S3,
S4 e S5.

Para a temperatura de 5 K percebe-se que Keff calculada para o níquel puro é
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quatro vezes maior do que o valor de K1 para o níquel bulk (K1 = −1, 2×106 erg/cm3 (41,

39)), assim como em temperatura ambiente, o valor de Keff também é aproximadamente

quatro vezes maior do que a K1 para o níquel bulk(K1 = −4, 5 × 104 erg/cm3 (41, 39)),

esse aumento pode estar relacionado com as contribuições da anisotropia de superfície.

Sabe-se que as propriedades magnéticas de nanopartículas não são as mesmas

de materiais bulk (48), devido a um aumento da anisotropia efetiva in�uenciado

pelos efeitos de superfície (49). Em termos gerais, o comportamento magnético das

nanopartículas é fortemente in�uenciado pelas propriedades de superfície devido a elevada

razão de átomos na superfície para o volume (208).

Foi reportado, ainda, que há um aumento da anisotropia efetiva de materiais

magnéticos com cobre em sua estrutura, devido à redução de interações entre partículas

magnéticas e aos efeitos de superfície (209, 210).

A in�uencia da anisotropia de superfície altera a barreira de energia da

equação 6.1, uma vez que este é proporcional ao tamanho da partícula e ao valor da

anisotropia magnética efetiva. Assim, a constante de anisotropia de superfície pode ser

obtida da equação (211, 48)

Keff = ∆E/V = KV +
6KSup

D
, (6.7)

sendo KV a anisotropia efetiva bulk, KSup a anisotropia de superfície e D o diâmetro das

partículas.

Para obter os valores da anisotropia de superfície mostrados na tabela 6.10,

utilizou-se os valores de Keff obtidos da tabela 6.8, os diâmetros das partículas obtidos

na seção 6.1.1 a partir das imagens de MET e os valores KV reportados por Tokunaga,

T. e colaboradores (212).

Tabela 6.10: Constante super�cie S1, S2, S3, S4 e S5 em 5 K
Amostra Diâmetro (nm) Ks (erg/cm2)

S1 90 −8, 2405
S2 11 −1, 5056
S3 17 −2, 4229
S4 20 −5, 1336
S5 16 −4, 5069

Como já foi dito, a anisotropia de superfície tem um papel fundamental no
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aumento na energia efetiva e, segundo Yanes, R. e colaboradores (48), a contribuição

super�cial pode aumentar de 2-4 vezes a energia efetiva, o que é veri�cado dentro dos

resultados desse sistema.

6.1.3 Caracterização térmica

O estudo da variação térmica das nanopartículas foi realizado a partir de

medidas na presença de um campo alternado e em pó seco, do mesmo modo como foi

explanado no Sistema 1 (Seção 5.1.3). A partir da �gura 6.23 observa-se a variação da

temperatura em função do tempo de medida.

O aquecimento das amostras é dado de acordo com o percentual de níquel na

sua estrutura. A variação de temperatura (∆T ) para a amostra S5 é aproximadamente

32% da amostra de níquel puro avaliado no Sistema 1. Esse fato é justi�cado por dois

motivos: a massa de amostra analisada foi inferior ao Sistema 1 e as elevadas anisotropias

das amostras que contêm ligas.

Figura 6.23: Análise térmica para as amostras S1, S2, S3, S4 e S5.

Enquanto para o Sistema 1 foram utilizados em torno de ∼ 130 mg de amostra,
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para o Sistema 3, apenas ∼ 100 mg foram analisados. As anisotropias efetivas das ligas de

NiCu são maiores que a do níquel puro, como pode ser observado na tabela 6.9, o que in�ui

em uma menor resposta térmica, uma vez que a constante de anisotropia, a amplitude do

campo magnético e a frequência são fatores determinantes para o aquecimento (213, 84).

Resultados semelhantes foram observados para nanopartículas monodomínio de níquel e

cobalto por Mendes, N. (54).

Como as amostras em temperatura ambiente não tem um comportamento

superparamagnético, as relaxações de Néel não serão consideradas nesse estudo. Uma vez

que as medidas foram realizadas em pó seco, as relaxações de Brown também não serão

examinadas. A geração de calor pelas partículas é dada principalmente pelas perdas por

histerese, uma vez que as amostras têm um comportamento ferromagnético, além de não

estarem imersas em um �uido.

Um dos parâmetros utilizados para estimar a quantidade de calor liberado por

um material magnético submetido a um campo magnético alternado é a SAR, como foi

observado na seção 2.8.2. Um modo alternativo para o cálculo da SAR, quando a amostra

é monodomínio e não está dispersa em solventes, é pela área da curva de histerese. Para

isso, fez-se medidas de magnetização (M(H)) em função de um campo magnético H.

Assim, determina-se SAR pela equação (84)

SAR = f

∮
µ0M(H)dH, (6.8)

sendo f a mesma frequência utilizada das medidas de aquecimento (∼ 71 KHz). O campo

utilizado para essas medidas tem o mesmo valor da frequência de campo AC utilizado

para realizar as medidas da variação térmica, mas é importante ressaltar que trata-se de

um campo quase estático, diferente do alternado utilizado no sistema de aquecimento.

Da �gura 6.24 observa-se os ciclos de histerese em campo magnético igual a

150 Oe para todas as amostras do Sistema 3.

6.1. Sistema 3 138



Suzana Araújo Capítulo 6. Resultados e discussões � Sistema 3

Figura 6.24: Histerese magnética em campo de 150 Oe para todas as amostras do Sistema 3.

Os valores das áreas e da SAR obtidos da curvas de histerese podem ser

veri�cados na tabela 6.11.

Tabela 6.11: SAR obtido pela área da curva de histerese para as amostras S1, S2, S3, S4
e S5.

Amostra Área (emuOe) SAR (W/g)

S1 1, 9890 0, 7441

S2 2, 5772 0, 9511

S3 2, 9957 1, 5234

S4 10, 3221 3, 4955

S5 12, 5922 5, 8555

Dos valores da SAR na tabela 6.11 percebe-se que o calor liberado pelas

partículas para cada amostra está de acordo com o percentual de níquel, isto é, quanto

mais níquel na amostra, mais calor é liberado. Como diversos fatores in�uenciam a

SAR (213), relacionar com os demais trabalhos torna-se uma tarefa difícil.

O valor da SAR para a liga S5 é 80% do valor da SAR do níquel puro observado

por Mendes, N. (54), levando em consideração que a massa utilizada para esse sistema foi

inferior, nota-se uma boa concordância, uma vez que os parâmetros de campo e frequência

foram iguais.
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Vários trabalhos apontam o estudo das ligas NiCu com aplicações em

hipertemia magnética (30, 31, 84), assim como no controle da temperatura de Curie (22,

27, 28), processo que possibilita anular o aquecimento das partículas quando as mesmas

ultrapassam Tc. Nessa perspectiva, os resultados obtidos para esse sistema levam a sugerir

que as ligas podem ter uma aplicação terapêutica em hipertermia magnética, tendo em

vista que a variação de temperatura pode ser controlada pelo teor de níquel nas ligas

e pela facilidade de atingir o valor máximo de ∆T pra um intervalo de tempo de 200

segundos.

No presente trabalho as nanopartículas estão embebidas em �ocos

micrométricos de quitosana, o que suprime signi�cativamente as perdas por relaxação

de Brown. Assim, o aquecimento das nanopartículas é dado principalmente pelas perdas

por histerese.

No contexto de aplicações em medicina, as partículas devem �car embebidas

no compartimento celular ou nos interstícios entre as células, desse modo a relaxação de

Brown deve �car signi�cativamente reduzida (214). Sendo esta condição semelhante ao

experimento realizado neste trabalho.

Neste capítulo foi abordado um conjunto de amostras que contêm ligas de NiCu

sob perspectivas estruturais, morfológicas, magnéticas e térmicas. O próximo capítulo será

destinado às conclusões obtidas para cada sistema, assim como algumas perspectivas para

futuros trabalhos.
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Neste trabalho buscou-se produzir e caracterizar materiais de três sistemas

distintos por rotas simples. As investigações de cada sistema foram alcançadas a partir

das propriedades estruturais, morfológicas, magnéticas e térmicas. Com isso, foi possível

obter informações e fazer algumas conclusões a respeito de cada sistema. Tais conclusões

serão subdivididas em seções, seguindo a ordem dos Sistemas 1, 2 e 3.

7.1 Sistema 1

Por rota simples (sol-gel) produziu-se duas amostras (AM1 e AM3), para as

quais a análise dos difratogramas de raios X e as imagens de difração eletrônica indicaram

a presença das fases Ni e NiH para ambas as amostras, NiCu para AM1 e NiCuO para

AM3. O re�namento pelo método Rietveld para a fase NiH indicou uma fase β-NiH, não

ferromagnética, o que sugere uma taxa de concentração superior a [H]/[Ni] = 0, 68. Por

imagens de MET das amostras AM1 e AM3 observou-se nanopartículas monodispersas e

não agregadas na matriz polimérica de quitosana, com diâmetros médios das partículas

em torno de 27 nm, para a amostra AM1, e 9 nm, para a amostra AM3.

Medidas de DRX realizadas após 10 meses apresentaram pequenas variações

nas fases, o que indica estabilidade química à temperatura ambiente. Acredita-se que

a quitosana atue como uma barreira para a difusão do oxigênio. Após a amostra AM1

ser submetida a tratamento térmico, à 350◦ C e em atmosfera livre, a medida de DRX

indicou a formação das fases NiO e CuO e uma pequena contribuição das fases Ni e NiH,

o que indica instabilidade da fase de hidreto à altas temperaturas, além de uma elevada

reatividade com o oxigênio.

A quitosana juntamente com o ácido cítrico e o glutaraldeído participam

ativamente da formação das partículas e a redução dos íons Ni2+ e Cu2+ para Ni0 e

Cu0 é observada através da ação conjunta do formaldeído, advindo do ácido cítrico, e os

grupos aldeídos não ligados a matriz do polímero, advindo do glutaraldeído.

Foi veri�cado que a presença da fase α-NiH contribui ferromagneticamente

para temperaturas abaixo de 50 K. Tal fase encontra-se dispersa na fase não

ferromagnética β-NiH e seu percentual é pequeno o su�ciente para medidas de DRX
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não a identi�carem.

O parâmetro a da LAS, para as duas amostras, tem seu maior valor em 5 K e

diminui lentamente quando temperatura é elevada até 50 K. Assim, pode-se admitir que

este parâmetro etá relacionado com a elevada inomogeneidade magnética produzida pelo

ordenamento ferromagnético da fase α-NiH. Na mesma temperatura o parâmetro b da

LAS, tem valores similares para ambas as amostras. Se for admitido que uma única fase

está presente, K1 é da ordem de ∼ 106 erg/cm3 e este valor esta de acordo com o níquel

bulk.

A resposta térmica das amostras na presença de um campo alternado é dada

de acordo com o percentual da fase Ni observada em cada amostra, como era esperado.

7.2 Sistema 2

Através do método sol-gel, obteve-se nanopartículas de CuCl não agregadas,

dispersas, tipos esféricas e embebidas na matriz de quitosana. Medidas de DRX

con�rmaram a formação da fase cristalina CuCl com um teor de 100%. As imagens de

MET indicaram nanopartículas com tamanho médio em torno de 9 nm e os espaçamento

interplanares dos cristais obtidos pelo diâmetros dos anéis das medidas de difração

eletrônica e pelas medidas de alta resolução estão de acordo com os planos cristalinos

da fase CuCl veri�cados pelo DRX.

A partir do longo tempo para polimerização, houve a formação de mais citratos

e, por consequência, menos formaldeídos foram produzidos, de modo que a atividade

de redução é minimizada, uma vez que esta, como foi visto no Sistema 1, depende da

ação conjunta do formaldeído e do glutaraldeído. Por �m, a partir da alta qualidade

e cristalinidade das nanopartículas de CuCl, veri�ca-se boas candidatas para o uso em

semicondutores magnéticos diluídos.

7.3 Sistema 3

Acrescentando uma etapa (redução em presença de �uxo de H2) ao processo de

síntese do Sistema 1, obteve-se um conjunto de amostras com fases cristalinas Ni92Cu8,

Ni50Cu50, Cu e Ni5Cu95 no Sistema 3, sendo todas com estrutura FCC. A partir do
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re�namento foi veri�cado que a medida que a concentração nominal de cobre diminui nas

amostras, este é totalmente absorvido para a formação das ligas.

Das imagens de MET, foi possível veri�car nanopartículas monodispersas, não

agregadas e embebida na matriz de quitosana. O seus respectivos diâmetros médios se

enquadram em um regime monodomínio, com exceção da amostra S1, pela comparação

com o diâmetro crítico do níquel metálico. Como os Dhkl tem valores muito próximos

para todas as fases em uma mesma amostra, é inviável apontar nas medidas de difração

de elétrons a qual fase cada distância interplanar esta relacionada.

Foi percebido, ainda pelas medidas de MET, que em algumas amostras há

planos cristalinos com Dhkl maiores nas extremidades do que no centro das partículas.

Esse fato leva a acreditar que as ligas ricas em cobre são formadas nas proximidades da

superfície das partículas, de modo que o centro é rico em níquel. Nas amostras S3, S4

e S5 foi constatada a presenta de uma pequena oxidação (fase CuO2) nos contornos de

algumas partículas. Tal fase não foi veri�cada pelo DRX. A presença desse óxido reforça

a ideia das fases ricas em cobre estão dispostos nos contornos das partículas

Pelas curvas de histerese foi veri�cado que as partículas estão bloqueadas

à temperatura ambiente. Nas curvas ZFC observa-se uma larga distribuição de

temperaturas de bloqueio, uma vez que, não há um pico bem de�nido, além disso, o

aumento da magnetização abaixo de 50 K para as amostras S1-S4 está relacionado com o

ordenamento ferromagnético da liga Ni50Cu50.

As mudanças observadas na magnetização das curvas ZFC acima da

temperatura ambiente das amostras S2 e S3 estão relacionadas com uma transição de

ordenamento das fases ε. Já para a amostras S5 foi percebido um pico de Hopkison

imediatamente antes de Tc.

A partir da curva 1/χ DC em função da temperatura foi veri�cado que as

amostras S2, S3 e S5 são ferromagnéticas, pelo valor positivo de θ. Das mesmas curvas,

foi determinado o parâmetro µµB, que é o momento efetivo por célula unitária em unidades

de magneton de Bohr, esses valores mostram-se de acordo com o aumento da concentração

de níquel nas amostras, uma vez que o valor para a amostra S5 é 93% do valor do níquel

metálico.

A variação de Ms (∆Ms) entre 5 e 300 K aumenta com o percentual de

níquel até a amostra S4 e diminui para a amostra S5. Esse fato é justi�cado devido
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a contribuição da liga equimolar nas amostras S1-S4, a qual não foi observada na amostra

S5. O comportamento da razão Mr/Ms e do campo coercivo Hc são similares, com uma

tendência de crescimento com o aumento da concentração de níquel nas amostras, esses

comportamentos estão de acordo com o aumento da constante de anisotropia efetiva, a

qual tem uma contribuição volumétrica e super�cial.

Foi veri�cado que a geração de calor é dada principalmente por perdas de

histerese, as quais foram analisadas a partir do cálculo da SAR, tomada pela área da

curva de histerese em baixo campo DC e multiplicado pela frequência. Os resultados

mostram que o valor de SAR aumenta com o acréscimo do teor de níquel na amostra. A

partir das curvas da variação de temperatura em função do tempo de medida foi veri�cado

que em 200 s todas as amostras atingem o máximo de ∆T .Tais resultados sugerem que

as ligas NiCu podem ter aplicações terapêuticas, devido ao rápido aquecimento e pelo

controle do aquecimento com o teor de níquel da liga.

Como perspectivas deste trabalho, valem ser ressaltadas:

� Visando desenvolvimento de materiais acumuladores de hidrogênio e seguindo a rota

descrita no Sistema 1, com acréscimo de gás de hidrogênio, visa-se preparar amostras

com fases puras de hidreto de níquel, para assim fazer um estudo estrutural,

morfológico e magnético sobre tais fases, além de testar a estabilidade química do

material;

� Utilizar o sistema nanoestruturado à base de nanopartículas de CuCl produzido pelo

processo sol-gel, com subsequente tratamento térmico à vácuo, como semicondutores

magnéticos diluídos, por meio da dopagem magnética com Manganês;

� Motivada pela ausência de estudos detalhados e pelas perspectivas promissoras

do uso de ligas de NiCu tanto na forma de nanopartículas como em �lmes

�nos em aplicações tecnológicas, tem-se como objetivo estudar as propriedades

magnéticas em sistemas nanoestruturados, em ligas hidrogenada de NiCu, na forma

de nanopartículas e de �lmes �nos. Neste sentido, além de produzir os materiais e

caracteriza-los estrutural e morfologicamente, suas propriedades magnéticas serão

investigadas variando a concentração das ligas, a temperatura e a pressão de

hidrogênio gasoso.

.
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Neste anexo, são apresentados os trabalhos desenvolvidos durante o período
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