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Resumo 

 

 

 Neste trabalho utilizamos o método químico poliol para a preparação de 

nanopartículas de Sm-Co. As amostras sintetizadas foram nomeadas das seguintes 

formas: ARS-0%; ARS-5%;ARS-7% e ARS-9%, sendo as porcentagens referente a 

variação do Ácido Acético utilizado na síntese. A caracterização estrutural foi realizada 

via difração de raio-X e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os parâmetros 

estruturais foram determinados pelo método de Rietvelt utilizando o software Maud.  As  

seguintes fases foram identificadas: Sm2Co7;  Sm2Co17 e Sm5Co19.  Para o estudo das 

propriedades magnéticas, medidas com o magnetômetro de amostra vibrante foram 

utilizadas para obtenção de curvas de magnetizações em função do campo magnético 

aplicado à temperatura ambiente. O PPMS foi utilizado para medir curvas de 

magnetização em função da temperatura. As temperaturas de Curie obtidas estão de 

acordo com as fases obtidas pelos métodos de caracterização estrutural. Foram obtidas 

imagens das amostras através do MEV e MET  para estudo morfológico e determinação 

do tamanho das nanopartículas das amostras. Nossos resultados mostram  a viabilidade 

do método poliol para obtenção de nanopartículas de Sm-Co e a influencia do Ácido 

Acético no processo de síntese.  

PALAVRAS-CHAVE: Método Poliol, Sistema samário cobalto, nanopartículas 

magnéticas, Ácido Acético. 
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Abstract 

 

 

In this work we used the chemical polyol method for the preparation of Sm-Co 

nanoparticles. The synthesized samples were named in the following forms: ARS-0%; 

ARS-5%, ARS-7% and ARS-9%, being the percentages referring to the variation of 

Acetic Acid used in the synthesis. The structural characterization was performed by     

X-ray diffraction and transmission electron microscopy (TEM). The structural 

parameters were determined by the Rietvelt method using the Maud software. The 

following phases were identified: Sm2CO7; Sm2Co17 and Sm5Co19. For the study of 

magnetic properties, measurements with the vibrating sample magnetometer were used 

to obtain magnetization curves as a function of the magnetic field applied at room 

temperature. The PPMS was used to measure magnetization curves as a function of 

temperature. The Curie temperatures obtained are in accordance with the phases 

obtained by the structural characterization methods. Images of the samples were 

obtained through the SEM and MET for morphological study and determination of the 

size of the nanoparticles of the samples. Our results show the feasibility of the polyol 

method to obtain Sm-Co nanoparticles and the influence of Acetic Acid in the synthesis 

process. 

 

KEY WORDS: Polyol method, samarium cobalt system, magnetic 

nanoparticles, acetic acid. 
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1.0 Introdução 

 

 Os elementos de terras raras e seus compostos encontram aplicações em muitos 

materiais avançados de interesse atual, tais como imãs de alto desempenho, materiais 

fluorescentes, sensores químicos, supercondutores de alta temperatura, motores, 

geradores, baterias de níquel-hidreto de metal, aplicações em laser, entre outras [1]. 

Ímãs permanentes de terras raras tais como Nd2Fe14B e SmCo5/Sm2Co17 

revolucionaram a tecnologia, permitindo a miniaturização de dispositivos, tais como 

unidades de discos rígidos, alto falantes e leitores de discos compactos. [1] 

  Os imãs de alta performance magnética podem ser classificados basicamente 

em três categorias: (1) terras raras e metais de transição ( Nd2Fe14B  e SmxCoy onde os 

valores típicos de x =1 ou x = 2 e y = 5 ou 17 respectivamente), (2) AlNiCo ligas 

compostas primariamente de alumínio, níquel e cobalto com adição de ferro, cobre e 

titânio) e (3) ímãs cerâmicos (geralmente as hexaferritas de bário e estrôncio e seus 

derivados dopados). Os ímãs que levam terras raras em sua composição apresentam 

um alto produto energético BHmax, mas apresenta alto custo, além de estarem sujeitos a 

oxidação, e assim colocando serias limitações para cadeia de produção o comércio e a 

indústria. Alternativamente, as ligas AlNiCo e ímãs cerâmicos têm relativamente um 

baixo BHmax porém são significativamente baratos e fácil fabricação. Por este motivo 

as ligas AlNiCo e ferritas cerâmicas dominam o segmento de ímãs permanentes com 

receitas anuais perdendo apenas para os ímãs de NdFeB. [1]. 

  O último grande desenvolvimento na área de ímãs permanentes foi devido ao 

desenvolvimento do NdFeB nos anos 80 do século passado, além do mais, AlNiCo e 

ímãs cerâmicos não tem apresentado avanços significativos em suas propriedades por 

várias décadas. Portanto, materiais nanométricos surgem como importantes 

alternativas para suprir a demanda do desenvolvimento tecnológico, pois, há 

propriedades que podem ser melhoradas tomando como ponto de partidas suas 

características na escala nanométrica como tamanho e morfologia das partículas.  

 Neste contexto ligas de SmCo5 aparecem como alternativa para suprir a 

demanda tecnológica, em seu comportamento de volume (bulk) o SmCo5 apresenta alta 
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anisotropia magnetocristalina uniaxial (Ku = 2,0 x 108 erg cm-3) e uma temperatura de 

Curie Tc = 1000 K [2]. Portanto, é razoável esperar que as nanopartículas de SmCo5 

também exibam propriedades magnéticas semelhantes ao material em bulk, alta 

anisotropia magnetocristalina e a alta temperatura de Curie. Para tanto, se faz necessário 

que se possa sintetizar nanopartículas de SmCo5 também por processos químicos e 

físicos. As propriedades magnéticas dependeriam das flutuações termais e parâmetros 

da rota de síntese. Deste modo, as nanopartículas de SmCo5 são ótimas candidatas no 

mercado de nanomateriais de gravação de mídia de alta densidade magnética. Com base 

nessas considerações, vários estudos recentes foram feitos com base em métodos 

químicos e físicos para solucionar esse intrigante problema. [7] 

 No entanto, é muito difícil preparar nanopartículas de SmCo5 com estrutura de 

tipo CaCu5. Há poucas referencias na literatura, recentemente alguns estudos do sistema 

Sm-Co foram reportados. Por exemplo, compostos nanocristalinos de SmCo5 ou 

SmCo5/Fe preparados por recozimento redutor de estruturas núcleo/casca de 

nanopartículas ou nano óxidos Co/Sm2O3 com atmosfera de hidrogênio [3]
, partículas de 

Sm2Co17 [4], Sm-(Co,Fe) [5], nanocompositos Sm(Co1-x, Fex)5/Fe3O4 [6]. e também 

nanopartículas em forma de bastões de SmCo [7]. 

 Sun et al. sintetizaram nanopartículas monodispersas de ferro-platina por 

redução simultânea de acetilacetonato de platina e decomposição termal do ferro 

pentacarbonil na presença de acido oleico e oleilamina.[8] A composição foi ajustada 

pela mudança na razão molar dos precursores. O tamanho de partículas variaram de 3 a 

10 nm pela adição de mais do que o utilizado na síntese das nanopartículas de 3 nm, que 

atuaram como núcleo. O solvente foi evaporado lentamente, nesse processo super redes 

em duas e três dimensões são formadas, e pelo controle do comprimento da cadeia do 

surfactante, os inter-espaço entre as partículas pode ser ajustado. Por exemplo, 

nanopartículas de Fe48Pt52 de 6 nm se auto arranjaram com espaço entre partículas de 4 

nm usando acido oleico e oleionamina como estabilizadores, enquanto que para o 

mesmo tamanho de partículas sintetizados com acido hexanóico e hexilamina exibiram 

espaço de 1 nm. Estudos magnéticos feitos nas partículas com tamanho de 4 nm, 

apresentaram superparamagnetismo em temperatura ambiente e apresentam 
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características ferromagnéticas após aquecimento até 500 °C com estrutura tetragonal 

de face centrada.  

 Usando uma síntese similar, Chen e Nikles reportaram as sínteses das seguintes 

nanopartículas FePd, CoPt e FexCoyPt100-x-y.
[9] Park e Cheon sintetizaram ligas de 

CoPt3 e Co(núcleo) Pt(casca).[10] Gu e colaboradores conseguiram obter SmCo5 [11]. O 

grupo de Matsushita teve êxito em obter nanopartículas de SmCox assistidas por Au [12] 

e Cu [13] utilizando o método poliol com Tetraetilenoglicol. A presença do Au ou Cu 

promoveu a formação de uma estrutura tipo CaCu5 de nanopartículas SmCox, que 

consequentemente resultou em alta coercividade (Hc=1,5 kOe) em temperatura 

ambiente. Matsushita e seus colaboradores em seguida publicaram resultados 

promissores na síntese in-situ de SmCo5 com diâmetro de 6,2 nm e apresentando 

coercividade em temperatura ambiente de 1,5 kOe [14]. Tian e seus colaboradores 

também reportaram a síntese em in-situ de nanopartículas de SmCo5 e Sm2Fe17 com 

diâmetro médio variando entre 5 – 8 nm e coercividade em temperatura ambiente maior 

do que 1 kOe tornando esse material um bom candidato para aplicação em mídias 

magnéticas de alta-densidade [15]. 

 Na tentativa de obter SmCo5 usando o processo poliol por redução química 

Harris [16], e seus colaboradores reivindicam a invenção de um novo material magnético 

de baixo custo e com coercividade em temperatura ambiente maiores que 3,4 kOe e 

produto energético máximo de 20 kJm-3. Esse material consiste na mistura das fases dos 

carbetos Co3C e Co2C, sendo a razão entre essas fases bastante importantes para as 

propriedades magnéticas. A temperatura de Curie ficou próxima de 510 K e por volta de 

700 K os pós de carbetos sofrem uma dissociação irreversível do cobalto metálico e 

átomos de carbono limitando a temperatura funcional próxima a temperatura ambiente. 

Os nanocarbetos produzidos pela rota poliol de redução dos sais de metais permitem 

uma excelente alternativa contra a dependência dos ímãs de alta performance 

constituídos de terras raras [17]. 

 Neste trabalho buscou-se elucidar esta aparente controvérsia na literatura 

através da produção in-situ e a caracterização de nanopartículas do sistema Sm-Co, 

utilizando o método  de síntese poliol. As propriedades das nanopartículas foram 

analisadas e estudadas por difração de raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de 
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Varredura (MEV), Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Magnetometria de 

Amostra Vibrante (VSM) em temperatura ambiente e o PPMS que foi utilizado para 

obter curvas de magnetização em função da temperatura.   

 O principal objetivo desse trabalho foi estudar as propriedades estruturais e 

magnéticas do sistema binário samário cobalto (Sm-Co). Os capítulo 2, 3 e 4, 

apresentam ao leitor um fundamento teórico sobre magnetismo, terras raras, imãs 

permanentes e o sistema samário cobalto. O quinto capítulo aborda os métodos e os 

procedimentos experimentais para se obter nanopartículas, assim como método póliol. 

O sexto capítulo aborda as técnicas experimentais para a caracterização das amostras 

obtidas neste trabalho. O sétimo capítulo aborda sobre os materiais e procedimentos 

utilizados para obtenção das amostras. O oitavo capítulo discute os resultados obtidos 

nesse estudo e por fim, as conclusões e perspectivas são apresentadas no nono capítulo. 
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2.0 – Fundamentação Teórica 

 

2.1 - Magnetismo em Materiais Macroscópicos  

  Nos dias atuais é muito difícil não se deparar com os materiais 

magnéticos e suas propriedades, tanto em aplicações cientificas quanto em obras de 

engenharia. Mesmo com centenas de anos de estudo o magnetismo ainda continua 

sendo um campo importante na área cientifica com grandes quantidades de fenômenos a 

serem descobertos. Entre os elementos puros, apenas, Cr, Fe, Mn, Co, Ni e alguns 

elementos terras raras mostram um ordenamento magnético. Em se tratando de 

substâncias que apresentam mais de um tipo de átomo, não é tão simples determinar se 

a substância em questão possui ordenamento magnético ou não [18]. A fonte 

fundamental do magnetismo material são os momentos magnéticos dos elétrons que 

constituem a camada eletrônica dos átomos e formam a estrutura eletrônica de 

moléculas e cristais [19].  Se a camada eletrônica de um átomo isolado não esta 

completa, o átomo tem momento magnético diferente de zero. Se o magnetismo de 

átomos individuais é mantido, interações entre momentos magnéticos localizados pode 

ter como consequência um ordenamento magnético. Os momentos magnéticos podem 

ser considerados localizados (ex: Gd, EuO) ou itinerantes (ex: Fe, Co, Ni), nesses 

últimos dando razão para ordenamento magnético. Esta é a prática padrão para analisar 

propriedades magnéticas de sólidos em termos destas duas abordagens – modelos de 

“momentos localizados” (eles são causados por elétrons na camada mais interna a qual 

esta preenchida parcialmente o que explica o ferromagnetismo em óxidos e íons de 

terras rara) e “elétrons itinerantes” (aproximadamente elétrons livres na banda de 

valência transporta momento magnético de 1  𝜇𝐵  , o qual deve explicar o 

ferromagnetismo em metais de transição e ligas)[20]. A existência do magnetismo em 

átomos origina-se de dois movimentos característicos: o movimento orbital do elétron e 

o movimento de spin do elétron. A contribuição para o momento magnético e para o 

movimento orbital de um elétron pode ser explicados usando o número quântico orbital 

e o número quântico de spin como observado na Figura 2.1. Macroscopicamente 

movimentos de pequenas correntes, podem ser estudados como dipolos magnéticos, 

porém devido à orientação aleatória do átomo eles acabam se cancelando. Aplicando 
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um campo magnético, ocorre um alinhamento dos dipolos magnéticos, tornando o meio 

polarizado magneticamente [21, 22].  

 

Figura 2.1: Movimento orbital e spin do elétron 

O momento magnético (𝜇) devido ao número quântico orbital angular  (𝑙) é dado por: 

𝜇𝑙 = −𝑔𝑙
|𝑒|

2𝑚
ℏ𝑙 = −𝑔𝑙𝜇𝐵𝑙.                                             (2.1) 

O momento magnético (𝜇) devido ao numero quântico de spin 𝑚𝑠 é: 

𝜇𝑠 = −𝑔𝑙
|𝑒|

2𝑚
ℏ𝑠 = −𝑔𝑙𝜇𝐵𝑠.                                             (2.2) 

Onde 𝜇𝐵 é o magnéton de Bohr. Os 𝑔𝑙 e 𝑔𝑠 são os fatores g de Landé que parte dos 

respectivos movimentos orbital angular e de spin. Os valores para o elétron livre de 

𝑔𝑙 = 1 e 𝑔𝑠 = 2. 

 Aplicando-se um campo externo H⃗⃗⃗, em um material magnético pode-se induzir 

os momentos magnéticos a esse material. Onde o campo magnético externo pode ser 

produzido usando diferentes fontes, como eletroímãs e ímãs permanentes. [23] 

 

2.2 – Magnetização 

 

  Microscopicamente, a magnetização M⃗⃗⃗⃗ surge da ordenação dos 

momentos magnéticos atômicos (momentos magnéticos aparecem em átomos que 

possuem camadas eletrônicas incompletas) é definida como a quantidades de momentos 

magnéticos mi  por unidade de volume do material , dada pela relação: 
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M⃗⃗⃗⃗ = ∑ 𝑚𝑖𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 .                                                         (2.3) 

 Da definição de M⃗⃗⃗⃗ acima, nota-se que para que haja magnetização, esta condição 

é necessária, porem não suficiente. É necessário também que a soma sobre os momentos 

magnéticos sejam diferentes de zero, ou seja, para que haja magnetização, é preciso que 

haja momentos magnéticos, e que estes, em média, apontem para a mesma direção, e 

para que isso ocorra, é necessário que haja um campo magnético atuando no sistema 

e/ou a temperatura seja suficientemente baixa. Este campo pode ter origem externa ou 

interna, quando produzido por mecanismo de interação entre os próprios  momentos 

magnéticos (este último implica que o material apresenta ordem magnética 

espontânea).  A caracterização das propriedades magnéticas dos materiais magnéticos 

não é dada apenas pela magnitude e sinal de M⃗⃗⃗⃗, mas também pela variação entre M⃗⃗⃗⃗  e H⃗⃗⃗  

(exceto em áreas muito grandes ou muito perto do ponto de Curie). A razão entre essas 

duas quantidades é chamada de susceptibilidade magnética. A qual é definida por : 

                                          χ = 
𝑀

𝐻
 .                                                                (2.4) 

é uma quantidade adimensional, que diverge quando T → Tc . Acima de Tc, muitas 

vezes segue a lei de Curie-Weiss : 

                                           χ=
𝐶

(𝑇−𝑇𝐶)
.                                                         (2.5) 

onde C é conhecido como constante de Curie. Este valor é da ordem de 1K. 

 Em um sólido magnético a relação entre B⃗⃗⃗ e H⃗⃗⃗ é mais complicada e os dois 

campos vetoriais podem apresentar muita diferença entre a magnitude e a direção. A 

relação vetorial é dada por : 

                                                    B⃗⃗⃗  = 𝜇0  (H⃗⃗⃗ + M⃗⃗⃗⃗).                                                       (2.6) 

Para o caso em que a magnetização M está linearmente relacionada com o campo 

magnético H⃗⃗⃗, o sólido é chamado de material linear, e é definida por: 

                                                    M⃗⃗⃗⃗  = χH⃗⃗⃗ .                                               (2.7) 
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Sendo χ uma quantidade adimensional chamada susceptibilidade magnética.  Em termos 

da susceptibilidade magnética ainda podemos fazer uma relação linear entre B⃗⃗⃗ e H⃗⃗⃗, isto 

é: 

                                                 B⃗⃗⃗  = 𝜇0  (1 + χ ) H⃗⃗⃗  =  𝜇0   𝜇𝑟  H⃗⃗⃗.                                  (2.8) 

 

Onde 𝜇𝑟  = (1 + χ ) é a permeabilidade relativa do material e 𝜇0  = 4𝜋 𝑥 10−7 H𝑚−1 é a 

permeabilidade no vácuo e B⃗⃗⃗  e H⃗⃗⃗  são medidos em Tesla (T) e A𝑚−1 respectivamente. 

Os valores típicos para a permeabilidade relativa são: 

No vácuo: 𝜇𝑟  = 1 

Em materiais em geral: 𝜇𝑟  ≥ 1  

Possível em materiais: 𝜇𝑟  ≈ 100.000  

 O valor da suscetibilidade  (χ) e 𝜇𝑟  caracterizam as propriedades magnéticas de 

uma curva de material típico de M⃗⃗⃗⃗  versus H⃗⃗⃗  chamada de curvas de              

magnetização [20,22,23,24]. 

 

2.3 - Histereses  Magnética. 

 

  Quando se fala de curva de histerese estamos tratando exatamente do que 

é de fundamental importância em um material ferromagnético, pois é através dela que 

podemos estudar o comportamento das propriedades magnéticas do material, dos quais 

podemos citar: saturação, coercividade e remanência. Todas as aplicações, de motores 

elétricos a transformadores e imãs permanentes, e vários tipos de dispositivos 

eletrônicos para gravações, tudo isso depende fortemente de aspectos particulares das 

histereses [25]. À medida que se aplica um campo magnético em uma amostra 

ferromagnética e ela fica completamente magnetizada em um dado momento ela 

alcançará sua magnetização de saturação (Ms) devido ao alinhamento dos domínios, 

após o campo magnético ser reduzido a zero, verifica-se que a curva de magnetização 
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não refaz seu cominho original voltando para o zero, mas em vez disso ficará em um 

nível mais elevado do que o esperado, adquirindo assim uma magnetização 

remanescente (Mr), indicando que o material permanece magnetizado mesmo na 

ausência do campo aplicado  H⃗⃗⃗. É necessário aplicar um campo externo na direção 

oposta do que foi aplicado anteriormente para que a magnetização retorne a zero. O 

fenômeno descrito é denominado curvas de histereses magnética, M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗, podendo ser 

determinada experimentalmente como observado na Figura 2.2. A curva M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ 

descreve como uma amostra é magnetizada e desmagnetizada com a variação do campo 

magnético H⃗⃗⃗. Podemos também traçar uma curva B⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ equivalente, a partir da curva 

M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ através das equações constituintes, e vice-versa. Tanto a curva M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ como a 

curva B⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗, tem aparência e interpretações um pouco diferentes, porém, transmitem 

informações similares. Profissionais como físicos que estudam materiais magnéticos 

tendem a focar a curva M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗, enquanto engenheiros tendem a focar a curva B⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ [26]
.  

 

 

Figura 2.2 : Curvas de histereses magnética.. [26] 

 

2.4 - Materiais magnéticos moles e duros 

 

 Ambos os materiais, ferromagnéticos e ferrimagnéticos são classificados 

em dois tipos: Materiais magnéticos moles e Materiais magnéticos duros, cada um 

apresenta um ciclo de histerese definido que dependem de sua coercividade, Hc. A 

energia dissipada em forma de calor por um material ferromagnético durante o ciclo da 



10 
 

curva de histerese é proporcional a área do referido ciclo. Se a área é pequena, o 

material é denominado magneticamente mole. Se a área é larga, o material é 

denominado magneticamente duro [27]. Podemos observar essas diferenças entre esses 

dois materiais nas curvas de histereses [28], mostradas na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Curvas B-H para materiais magnéticos moles e duros. [30] 

 

Materiais Magnéticos Moles apresentam como características principais uma 

alta permeabilidade e uma baixa coercividade (Hc ≤ 10 Oe), geralmente são fácies de 

serem magnetizados, ou seja, saturados e desmagnetizados com campo magnético fraco. 

As características mais desejáveis em materiais magnéticos moles são: Alta 

magnetização de saturação (Ms), alta permeabilidade (µi), alta  resistividade elétrica (ρ), 

baixa coercividade (Hc), alta temperatura de Curie (Tc), baixa anisotropia 

magnetocristalina (HA) e baixa perda por histerese. A alta resistência reduz as correntes 

de Foucault, ao passo que uma baixa coercividade reduz a perda por histerese [27,28,29]. 

 Materiais magnéticos duros apresentam uma permeabilidade relativamente 

baixa e uma alta coercividade(Hc ≤ 125 Oe). Sendo que a alta coercividade (dureza 

magnética) os tornam difíceis de serem magnetizados e desmagnetizados, tais materiais 

geralmente são caracterizados por ter um produto energia alto ((BH)max), também 

chamado de figura de mérito. O (BH)max corresponde a área de um largo retângulo 

B⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗ que pode ser construído no segundo quadrante da curva de histerese Figura 2.4. 

As propriedades de grande importância em imãs permanentes são: sua coercividade Hc, 
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sua magnetização de saturação Ms, e sua magnetização remanente Mr, bem como o 

comportamento da curva de histerese no segundo quadrante que representa-o, o qual é 

chamado de curva de desmagnetização. Os materiais magnéticos duros tem a 

capacidade de reter um grande magnetismo residual (depois ser magnetizado) após a 

remoção do campo externo (Mr ≥ 0.9Ms). Em materiais magnéticos duros os momentos 

de altos íons e altos campos cristalinos são muito úteis para propriedades magnéticas 

duras  e frequentemente os materiais mais adequados para esse uso são os terras raras.  

Como exemplo temos o Neodímio Ferro Boro (Nd2Fe14B) [27,28]. 

 

Figura 2.4: Curva B-H, segundo quadrante apresentando nos retângulos o produto de energia (BH)max 

sendo o maior possível do que a área definida por Bd-Hd, para materiais magnéticos duros. [30] 

 

2.5 - Domínios e Paredes de Domínios 

 

  A origem dos alinhamentos espontâneos abaixo da temperatura de Curie, 

esta relacionado com os acoplamentos atômicos em materiais ferromagnéticos, logo se 

espera que esses materiais ao serem magnetizados permaneçam magnetizados a 

temperatura ambiente, mas observa-se que esses materiais frequentemente se 

desmagnetizam: Ao um nível microscópico, isto pode ser explicado pelo conceito de 

domínios magnéticos. A quantidade de átomos existentes em um domínio é da faixa de 

1012-1015. Dentro dos domínios, os momentos atômicos estão sujeitos a uma anisotropia 

magnetocristalina que favorece um alinhamento espontâneo preferencial ao longo de 

certos eixos cristalográficos, sendo que esses momentos alinham-se paralelamente uns 

aos outros e o domínio representa uma região local da saturação magnética [28]. 
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Domínios vizinhos são separados por uma camada de transição chamada paredes de 

domínio, ou seja, interface entre regiões na qual a magnetização espontânea tem 

diferentes direções a Figura 2.5a apresenta esquematicamente a região entre os dois 

domínios magnéticos, as quais também são denominadas paredes de Bloch. A forma e o 

tamanho dos domínios são determinados pela condição de menor energia, devido a isso 

as paredes de Bloch não são bruscas, se não as diferentes orientações teria uma energia 

de interação muito grande, por isso que na fronteira existe a formação de uma camada 

onde a orientação dos momentos magnéticos varia gradualmente, minimizando assim a 

energia de interação adequada para manter tal configuração [32]. A espessura da parede 

de domínio é finita e também tem uma energia a associada a ele, o qual resulta em 

análise de dois efeitos: anisotropia magnetocristalina, o qual favorece um alinhamento 

de spin ao longo de um eixo preferencial (paredes finas), e interações de troca, as quais 

favorece um alinhamento paralelo de spins vizinhos (paredes mais espessas). Se for 

aplicado um campo externo para a magnetização em paralelo com o domínio, os spins 

dentro da parede tende a experimentar um torque que irá rotacioná-los em direção ao 

campo, fazendo com que as paredes de domínio tenham um movimento eficaz, 

expandindo com o alinhamento dos domínios e contraindo com o desalinhamento dos 

domínios, como pode ser visto comparando a Figura 2.5(a) com a Figura 2.5(b), na 

primeira a parede de domínio esta bem localizada, a segunda mostra como o campo 

aplicado na direção de um dos domínios, favorecendo este e deslocando a parede de 

domínio [28,30]. A figura 2.5 mostra algumas estruturas de domínio. 

 

 

Figura 2.5: Estrutura de domínios: (a) paredes de domínios;  e  (b) paredes de domínios se movendo em 

um campo aplicado.
[28] 
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 A parede de domínio é a região onde os momentos magnéticos mudam 

gradualmente sua posição, para ficar em sentindo oposto ao campo aplicado como 

observado na Figura 2.5b, e o movimento dessas paredes desempenha um papel 

importante na magnetização do material [28]. Para um material com dimensões reduzidas, 

no caso nanopartículas magnéticas, a totalidade de seu volume tende a corresponder a 

um único domínio magnético (monodomínio). Logo cada átomo da partícula pertence a 

um arranjo magneticamente ordenado como os momentos magnéticos alinhados em 

uma determinada direção. A totalidade dos momentos magnéticos será o somatório de 

todos os momentos da partícula, definirá sua magnetização [32].  

 

2.6 Anisotropias 

 

  Um material com anisotropia magnética é aquele, onde as propriedades 

magnéticas são diferentes em uma ou algumas direções, ou seja, a preferência para a 

magnetização de uma amostra estar numa ou mais direções específicas. A anisotropia 

magnética tem um papel fundamental na forma do ciclo de histerese, pois é um fator 

que pode afetar fortemente a forma das suas curvas.  Os tipos de anisotropia podem ser 

das seguintes formas: anisotropia magnetocristalina; anisotropia de forma; anisotropia 

de tensão; anisotropia de troca e também anisotropia induzida por: tratamento térmico 

na presença de campo magnético aplicado (annealing), deformação plástica e irradiação 

magnética, isto é, irradiação com partículas de alta energia em campo magnético 

aplicado [31]. Apenas à anisotropia magnetocristalina é intrínsica ao material, indicando 

com isso que todas as outras são extrinsicas  ou induzidas, tendo em mente que todas as 

anisotropias são importantes em alguma circunstancia especial [31]. Das cinco 

anisotropias citadas, iremos dar ênfase apenas à anisotropia magnetocristalina e à 

anisotropia de forma [33]. 

Anisotropia Magnetocristalina: é uma propriedade intrínsica de um 

ferrimagneto, independente do tamanho do grão e forma. Basicamente as duas 

principais fontes de anisotropia magnética são a interação dipolar magnética – a qual 

tem um longo alcance e contribui para anisotropia, que depende da forma e da amostra - 
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e a interação spin-órbita. Os spins são acoplados pela interação spin-órbita para as 

orbitas, os quais são influenciados pela estrutura cristalina. Na presença de anisotropia 

magnetocristalina a magnetização de um ferromagneto depende da sua orientação, 

assim como sobre sua temperatura [34]. A origem da anisotropia magnetocristalina é a 

interação spin-órbita. A interação de troca, por ser proporcional ao produto escalar dos 

vetores de spin, logo independente dos ângulos entre os spins e os eixos cristalinos não 

pode dar origem a anisotropia, por outro lado à interação dipolar não depende da 

orientação da magnetização em relação aos eixos cristalinos [35] Anisotropia 

Magnetocristalina é a energia necessária para desviar o momento magnético em um 

monocristal da direção fácil para direção difícil, a qual se forma entre a interação do 

momento magnético de spin com a rede cristalina (acoplamento spin-órbita) [36]. A 

Figura 2.6 mostra as manifestações experimentais da anisotropia magnética em 

monocristais de Fe, Ni, e Co. 

 

 

Figura 2.6: Estrutura cristalina mostrando as direções de fácil e difícil magnetização e suas respectivas 

curvas de magnetização, para: (a) Fe e Níquel e (b) Cobalto. 
[30][33] 
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 Eixo fácil: é a direção dentro de um cristal, na qual aplicado um pequeno campo 

magnético, é suficiente para alcançar a magnetização de saturação. Eixo difícil: é a 

direção dentro de um cristal, o qual é necessário aplicar-se um campo magnético maior, 

para que se alcance a magnetização de saturação. Considere os três exemplos acima: Fe 

(ccc), Ni (cfc) e Co (hcp). Podemos observar pela Figura 2.6b que os eixos cristalinos 

para o cobalto é diferente dos demais, ou seja, tem um único eixo de fácil magnetização, 

logo podemos dizer que ele tem anisotropia uniaxial. [16]. Podemos observar esse 

comportamento de um material ferromagnético também nas curvas de histerese, M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗, 

que, para algumas amostras, o formato das curvas depende da direção em que elas são 

medidas, como se pode ver na Figura 2.6a e 2.6b.  

 A energia associada com anisotropia magnética em relação a um material 

magnético com um único eixo fácil perpendicular ao eixo difícil (cristal uniaxial, 

exemplo: Co) pode se escrita em termos do seno e o ângulo 𝜃  entre o eixo-c e a direção 

de magnetização como: 

 

EK = ∑ 𝑘𝑢𝑛𝑠𝑒𝑛2𝑛  ∞
𝑛=1 𝜃 =  𝑘𝑢𝑛𝑠𝑒𝑛 2 𝜃 +  𝑘𝑢𝑛𝑠𝑒𝑛 4 𝜃 + ⋯ ≈ 𝑘𝑢1𝑠𝑒𝑛 2 𝜃          (2.9)           

 

Onde, θ é o ângulo entre a magnetização e o eixo fácil, e 𝑘𝑢𝑛 são as constantes 

anisotrópicas. Em muitos casos, 𝑘1 > 0 e 𝑘2 > −𝑘1, e a energia de anisotropia é 

mínima para 𝜃 = 0, nos pontos de magnetização ao longo do eixo-c do cristal. Na 

situação mais simples temos, |𝑲𝟏| ≫ |𝑲𝟐| então podemos escrever a energia de 

anisotropia da seguinte forma, (desconsiderando a constante 𝑘0): 

 

                                                     EK =  𝐾1𝑠𝑒𝑛2𝜃                                                      (2.10) 

 

  Já para materiais ferromagnéticos de estrutura cúbica, como Fe e Ni com três 

eixos fácies, a energia de anisotropia pode ser escrita como uma expansão em série dos 

cossenos diretores 𝛼𝑖 da Ms com relação aos eixos de coordenadas no sistema 

cartesiano:  



16 
 

 

Ek = 𝑘0 +  𝑘1(𝛼1
2𝛼2

2  +  𝛼2
2𝛼3 

2 +  𝛼3
2𝛼1

2) +  𝑘2𝛼1
2𝛼2

2 𝛼3 
2 +  …                      (2.11) 

 

Onde 𝛼𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖    e   𝜃𝑖 são os ângulos entre a magnetização e os eixos fácies. 

Substituindo em Ek  os cossenos diretores nas direções [100], [110], e [111], direções 

simétricas em sistemas cúbicos, nós obtemos as expressões da energia para seguintes 

direções:  

 

E100 = 𝑘0           ,         E110 = 𝑘0 +
𝐾1

4
           ,       E111 = 𝑘0 +

𝐾1

3
+

𝐾2

27
           (2.12) 

 

 As constantes de anisotropia 𝑘0, 𝑘1, e 𝑘2 então podem ser derivadas para as  

áreas das curvas de magnetização obtida para cada direção, como a energia de 

anisotropia para cada direção é determinada pela área entre a curva e o eixo - M. O 

valor de K varia com a temperatura, tendendo para zero quando a temperatura se 

aproxima da temperatura critica Tc. Quando desconsideramos a constante de anisotropia 

𝑘2 (pois potencias mais altas dos 𝛼𝑖 geralmente não são necessárias, e eventualmente 𝑘2 

é tão pequeno que seu termo pode ser ignorado), 𝑘1 define as direções de fácil 

magnetização - 𝑘1 > 0, a direção fácil é [111] (𝐸100 < 𝐸110 < 𝐸111); 𝑘1 < 0, a direção 

fácil é [111] (𝐸100 > 𝐸110 > 𝐸111)-𝑘0 é geralmente ignorada, pois é um termo que não 

depende de ângulo, e normalmente queremos a variação de 𝑬𝒌   quando o vetor M muda 

de direção. [42] A magnetização remanente 
𝑀𝑟

𝑀𝑠
  é o parâmetro mais influenciado pela 

anisotropia [39]. Para um aprofundamento maior sobre campos anisotrópicos para 

rotações em alguns planos cristalinos, pode-se verifica o trabalho de Asti e Rinaldi [40,41]. 

Anisotropia de Forma: Amostras policristalinas sem uma orientação preferida dos 

grãos, não possuem nenhuma anisotropia magneto cristalina, no entanto, um 

comportamento isotrópico total no que se refere à energia necessária para ser 

magnetizada ao longo de uma direção arbitraria é dada só para uma forma esférica. Se a 

amostra não é esférica então ocorrem uma ou mais direções especificas que representa 
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eixo de magnetização fácil os quais são causados somente pela forma. Este fenômeno é 

conhecido por anisotropia de forma [20]. A anisotropia de forma não é uma propriedade 

intrínsica do material. É devido a uma dependência geometricamente direcional, 

induzida pelo campo de desmagnetização 𝐻𝑑 dentro da amostra [28]. Anisotropia 

magnética reflete a dependência da energia interna cristalina na orientação da 

magnetização espontânea. Isso é análogo quando durante a rotação da 𝑴𝑺 (de um 

ferromagneto magnetizado uniformemente) varia a energia magnetostática que é 

associada ao campo desmagnetizante da amostra. Esta energia pode ser escrita sob a 

forma vetorial.  

 

Ed = −
1

2
 H⃗⃗⃗𝒅 ∙ M⃗⃗⃗⃗𝒔,                                                       (2.13) 

 

Onde  H⃗⃗⃗𝒅 = 𝑁𝑑 M⃗⃗⃗⃗𝒔 é o campo desmagnetizante ( H⃗⃗⃗𝒅 é antiparalelo a M⃗⃗⃗⃗𝒔 ) e 𝑁𝑑 o 

coeficiente de desmagnetização na direção de M⃗⃗⃗⃗𝒔 . A anisotropia a esta energia é 

denominada de anisotropia de forma ou de configuração. Para amostra em forma de 

esferoide prolato conforme Figura 2.7 com semi-eixo maior c (onde c é paralelo ao eixo 

z do referencial) e os dois menores semi-eixos de comprimentos iguais, a = b, equação 

acima pode ser escrita da seguinte forma: 

 

Ed =
1

2
[(M⃗⃗⃗⃗𝒔 cos 𝜃)

𝟐
+ (M⃗⃗⃗⃗𝒔 sen 𝜃)

𝟐
] =  

1

2
M⃗⃗⃗⃗𝒔

𝟐𝑁𝑐 +
1

2
(𝑁𝑎 − 𝑁𝑐)M⃗⃗⃗⃗𝒔

𝟐𝑠𝑒𝑛2 𝜃,          (2.14) 

 

Onde 𝜃 é o ângulo entre o eixo-c e a direção de magnetização, e os termos Na relação 

entre os coeficientes de desmagnetização nas direções a e c, 𝑁𝑎 = (4𝜋 − 𝑁𝑐)/2. O eixo 

c do esferoide desempenha o papel do eixo cristalino fácil, com constante anisotrópica 

de forma, 𝐾𝒅 = (𝑁𝑎 − 𝑁𝑐)M⃗⃗⃗⃗𝒔
𝟐/2. Se a = c, então 𝑁𝑎 = 𝑁𝑐, Kd = 0, isto é, a anisotropia 

de forma esferoide prolata desaparece, assim obtemos uma amostra esférica e a energia 

anisotrópica de forma fica da seguinte forma: 
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𝐸𝑘 =  
𝜇0

2
𝑁M⃗⃗⃗⃗𝟐 =

𝜇0

2
M⃗⃗⃗⃗𝟐                                                   (2.15) 

 

Onde foi usado 𝑁 =
1

3
 para a esfera. Logo o caso para esfera, a energia anisotrópica de 

forma não é zero, mas ela é isotrópica, isto é, ela não depende de 𝜃.[28]  A anisotropia de 

forma é mais intensa para os eixos mais curtos do material, favorecendo assim a 

orientação de sua magnetização nas dimensões mais alongadas.  

 

 

Figura 2.7: amostra com anisotropia de forma 
[28] 

 

 

 2.7 –  Tipos de comportamentos magnéticos 

 

  Materiais magnéticos tem se tornado de grande importância devido as 

suas aplicações em uma variedade de campos. A estrutura de domínio, interações 

magnéticas e as propriedades básicas destes materiais são de considerável importância 

para tecnologia moderna. Todos esses materiais tem um ordenamento magnético 

específico quando é aplicado um campo magnético externo e este comportamento 

magnético é devido ao movimento orbital e spin do elétron. Os materiais que exibem 

estes comportamentos são classificados quanto ao tipo de magnetismo, ou seja: 

diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e 

ferrimagnetismo. Os prefixos que dominam esses diferentes comportamentos se referem 
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à natureza da interação entre os dipolos magnéticos no interior dos materiais. A       

Tabela 2.1 mostra alguns exemplos de diferentes materiais magnéticos.  

 

     Tabela 2.1: Diferentes tipos de materiais magnéticos. [23,33] 

Ordem Magnética           Exemplos de Materiais 

Diamagnético  Cobre (Cu), carbono (C), Hidrogênio (H2), Cloreto de Sodio(NaCl) 

Paramagnético Alumínio (Al), Oxigênio (O2) 

Ferromagnético Ferro (Fe), Níquel (Ni), Ferroniquel (FeNi), Cobalto (Co) 

Antiferromagnético Cromo (Cr), Oxido de Ferro (FeO) , Óxido de Níquel (NiO) 

Ferrimagnético  Ferrite de Bário ( BaFe12O19), Magnetita (Fe3O4) 

 

 2.7.1 – Diamagnetismo 

 

 O diamagnetismo é uma característica fundamental de todos os materiais, 

isto é, está presente em todos os materiais, embora normalmente seja muito fraco para 

ser achado em muitos dos materiais. Este tipo de magnetismo não é permanente o qual é 

induzido por uma mudança no movimento orbital de elétrons que só persiste enquanto 

um campo magnético externo está sendo aplicado. A magnitude do momento magnético 

induzido é muito pequena e acontece em um sentido oposto ao campo externo aplicado, 

como observado na Figura 2.8(a). Devido a isso a permeabilidade relativa 𝜇𝑟, é menor 

do que a unidade e a suscetibilidade magnética é negativa (𝜒𝑚 < 0), ou seja, a 

magnitude do campo B dentro de uma sólido diamagnético é menor do que aquele no 

vácuo. A suscetibilidade volumétrica 𝜒𝑚 para o material sólido diamagnético é da 

ordem de 10−5 (SI). Materiais diamagnéticos, quando colocados entre polos de um 

eletroímã forte, são atraídos em direção às regiões onde o campo magnético é fraco 

como verificado na Figura 2.8(b). Nos materiais diamagnéticos os átomos tem momento 

angular total nulo (𝐽 =  �⃗⃗� + 𝑆 = 0⃗⃗), ou seja, não possuem momento de dipolo 

magnético intrínseco, ele é induzido pelo campo magnético externo, sendo L o 

momento angular orbital e S o momento de spin [32]. Geralmente não se encontra muitas 

aplicações para materiais diamagnéticos dos quais dependem de suas propriedades 
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magnéticas, exceto para o caso especial dos supercondutores que são diamagnéticos 

perfeitos  com  𝜒𝑚 = −1 abaixo da temperatura critica [44]. 

 

Figura 2.8: (a) Configuração de dipolo atômico para um material diamagnético com e sem um campo 

magnético.  Na ausência de um campo externo, não existe dipolos; em presença do campo os dipolos  são 

induzidos e são alinha dos na direção oposta ao campo. (b) Comportamento de um material diamagnético 

na presença de um campo, onde suas linhas são repelidas por ele. (c) M⃗⃗⃗⃗ 𝑥 H⃗⃗⃗  e  χ x T para um 

diamagneto 
[30,36, 45]. 

 

2.7.2 – Paramagnetismo  

 

    O paramagnetismo ocorre em materiais que tem momentos magnéticos 

intrínsecos sem interação entre si. Na ausência de um campo magnético externo H⃗⃗⃗ sua 

magnetização é nula. No entanto estes momentos magnéticos podem ser alinhados 

paralelamente na presença de um campo magnético externo H⃗⃗⃗ e na mesma direção ao 

qual este campo esta sendo aplicado como se observa na Figura 2.9.  Na Figura 2.9(a1) 
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podemos observar o comportamento dos momentos magnéticos na ausência do externo 

H⃗⃗⃗, já na Figura 2.9(a2) temos o alinhamento dos momentos magnéticos à medida que se 

aumenta o campo externo H⃗⃗⃗. Na Figura 2.9(b) observamos o aumento da densidade de 

linhas de campo no interior do paramagneto em um campo externo H⃗⃗⃗. Na Figura 2.9(c) 

temos o comportamento da magnetização em função do campo aplicado e da 

susceptibilidade em função da temperatura. 

 Os materiais paramagnéticos tem susceptibilidade magnética positiva, com 

ordem de grandeza entre 10−5 𝑒 10−3 no S.I, onde seu inverso varia de forma linear 

com a temperatura (Figura 2.9). A susceptibilidade magnética nos paramagnéticos pode 

ser dada por: 

 

                                             𝜒 =
𝜇0𝑛𝜇𝐵

2

𝐾𝐵𝑇
                                                   (2.16) 

ou,              

                                                          𝜒 =
𝐶

𝑇
                               (Lei de Curie),         (2.17) 

 

Onde C é a constante de Curie, (𝜇0) é a permeabilidade magnética no vácuo, (n) é o 

número de momentos dipolares magnéticos devido aos elétrons desemparelhados por 

unidade de volume, (𝜇𝐵) é o magnéton de Bohr e (𝐾𝐵) é a constante de Boltzmann. 

Logo, a susceptibilidade magnética de paramagnéticos é positiva e diminui com a 

temperatura, esta dependência da temperatura pode ser explicada pelo modelo do 

momento-localizado de Langevin [46,48]. 

 O paramagnetismo só pode ser observado em substâncias, átomos, moléculas e 

defeitos de redes que possuem um número ímpar de elétrons, átomos livres e íons com 

suas subcamadas parcialmente preenchidas devido a condução de elétrons, como: Na, 

K, Ru, Cs, Mg, Al, Mg, soluções de sais de Fe, e um grande grupo de cristais [46,47,48]. 
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Figura 2.9: (a) Configuração de dipolo atômico para um material paramagnético com e sem um campo 

magnético.  Na presença do campo os dipolos  são induzidos e tendem a se alinhar na mesma direção do 

campo. (b) Comportamento de um material paramagnético na presença de um campo. (c) M x H  e          

χ x T 
[30, 36,50] 

 

2.7.3 – Ferromagnético   

 

  O ferromagnetismo é o ordenamento magnético de todos os momentos 

magnéticos dos materiais magnéticos, na mesma direção e sentido. Uma das 

características predominantes em materiais ferromagnéticos é a existência da forte 

interação entre átomos vizinhos que mantém os seus momentos de dipolo magnético 

alinhado, mesmo na ausência de um campo magnético externo, (magnetização 

espontânea) onde este efeito é causado geralmente pela interação de troca.  Os materiais 

ferromagnéticos considerados mais importantes são os metálicos, sendo que o ferro, 

cobalto, níquel e gadolínio os únicos elementos ferromagnéticos a temperatura 

ambiente. A T = 0 K todos os momentos magnéticos são alinhados paralelamente o qual 
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e causado pela interação de troca.  Em um sistema ferromagnético com um campo 

externo adicional B⃗⃗⃗, o Hamiltoniano é dado por: 

 

                           ℋ =  − ∑ 𝐽𝑖𝑗𝑖𝑗 S⃗𝑖 ∙ S⃗𝑗 +  𝑔𝑗𝜇𝐵 ∑ S⃗𝑖 ∙ B⃗⃗𝑖                              (2.18) 

 

com  𝐽𝑖𝑗 > 0  para vizinhos próximos.  O termo do lado direito da equação é a energia 

de troca de Heisenberg, enquanto que o segundo termo desta equação caracteriza a 

energia Zeeman. De acordo com o modelo de Weiss, a interação de um íon magnético 

com os seus vizinhos é descrito pela utilização do campo molecular B⃗⃗⃗cm o qual é 

representado por um campo magnético interno e representado pelo Hamiltaniano: 

 

                     ℋ =  𝑔𝑗𝜇𝐵 ∑ S⃗𝑖 ∙ (B⃗⃗ + B⃗⃗𝑐𝑚)𝑖                                            (2.19) 

 

A Equação 2.19 e conhecida como hamiltoniano de uma partícula única, equivalente ao 

material paramagnético sob a influência de campo magnético.  Assume-se que o campo 

molecular é proporcional a magnetização, ou seja: 

 

                                            B⃗⃗𝑐𝑚 =  𝜆M⃗⃗⃗                                                   (2.20) 

 

onde, 𝜆 é a constante molecular. Para ferromagnéticos a constante molecular (𝜆) devido 

a influencia da interação coulombiana sobre a interação de troca apresenta valores 

elevados, ou seja, 𝜆 >> 1.  Para um sistema paramagnético tem-se uma situação 

análoga em um campo magnético de magnitude B⃗⃗⃗ + B⃗⃗⃗𝑐𝑚, na qual a magnetização 

relativa é dada por: 

                                          
𝑀

  𝑀𝑆
= 𝐵𝐽(𝒴)                                                            (2.21) 
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com  𝐵𝐽(𝒴) sendo a função de Brillouin e,  

                                    𝒴 =
𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽(B⃗⃗+ 𝜆M⃗⃗⃗)

𝐾𝐵𝑇
                                                 (2.22) 

 

Para B ⃗⃗⃗⃗ = 0 a magnetização dependente da temperatura, ou seja, a magnetização 

espontânea em materiais ferromagnéticos varia conforme a temperatura, na qual a 

temperatura limite é a temperatura de Curie (𝑇𝐶), acima desta temperatura os materiais 

ferromagnéticos passam a ser paramagnéticos. A magnetização M⃗⃗⃗⃗(T) é dada por: 

 

                      M⃗⃗⃗⃗(𝑇) = M⃗⃗⃗⃗𝑆 ∙  B⃗⃗⃗𝐽 (
𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝜆M⃗⃗⃗⃗(𝑇)

𝐾𝐵𝑇
)                                               (2.23) 

 

a solução geral de (2.23) para M (T) = 0 e 𝐵𝐽 = 0 e dada utilizando a expressão: 

 

                               
𝑀

𝑀𝑆
=

𝑀

𝑀𝑆
  ∙  

𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝜆𝑀

𝐾𝐵𝑇
 ∙  

𝐾𝐵𝑇

𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝜆𝑀
                                 (2.24) 

 

                                    =  𝒴 ∙
𝐾𝐵𝑇

𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝜆𝑀𝑆
                                                             (2.25) 

 

Correspondendo aos pontos de intersecção de uma linha através da origem com 

𝐵𝐽(𝒴)   em um diagrama Figura 2.10 que representa M/MS como função de 𝒴 devido a       

M/MS = 𝐵𝐽(𝒴) .
[20] 
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Figura 2.10: Método gráfico para determinação da magnetização relativa sem campo magnético 

 externo. [20] 

 

 Uma única solução ocorre a elevadas temperaturas a qual é dada com 𝒴 = 0  

com M⃗⃗⃗⃗(T) = 0. Se a temperatura é baixa o bastante para as três soluções então existe um  

α > 0 especifico para M⃗⃗⃗⃗(T) = 0 e M⃗⃗⃗⃗ = ±α. Há temperatura T = TC, a magnetização M⃗⃗⃗⃗ ≠ 0 

desaparece o qual esta representado por um declive da linha reta igual a inclinação 𝐵𝐽 na 

origem.  Pode-se usar este procedimento graficamente para obter a temperatura crítica 

TC graficamente. A temperatura de Curie TC pode ser determinada matematicamente 

usando as condições de derivação com respeito a 𝒴 deve ser igual para: 

 

                                          
𝑀

𝑀𝑆
=  𝒴 ∙

𝐾𝐵𝑇

𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽𝜆𝑀𝑆
                                         (2.26) 

e 

                                             
𝑀

  𝑀𝑆
= 𝐵𝐽(𝒴)                                                         (2.27) 
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para pequenos valores de 𝒴.[20]  Na Figura 2.11 observa-se que a magnetização 

produzida pelo campo molecular é a intersecção entre as curvas.  Na origem tem-se o 

ponto de instabilidade, aonde a magnetização vai tomando os valores 0, A, C, E,...até o 

ponto estável P, sendo que a partir dele na ausência de campo, a magnetização não 

mudará.[31]  

 

 

Figura 2.11: Magnetização espontânea pelo campo molecular [1].  A função de Langevin é dada pela 

curva  (vermelha)  
[31] 

 

Na presença de um campo magnético externo, a relação do campo e a 

magnetização adquirida não é linear e essa não linearidade entre �⃗⃗⃗� e  �⃗⃗⃗� o diferencia do  

paramagnetismo, mas mostra uma curva de histerese. A magnetização espontânea de 

materiais ferromagnéticos não é arbitrária, o forte campo molecular origina uma 

interação direta entre os momentos dos átomos vizinhos que os orientam paralelamente, 

mesmo sem a presença de um campo magnético externo. A Figura 2.12(a) observamos 

o comportamento dos momentos magnéticos em campo nulo, já na Figura 2.12 (b) 

observamos o comportamento da densidade de linhas de campo no interior de um 

ferromagneto e na Figura 2.12(c) temos a estrutura cúbica de corpo centrado com as 

configurações os dipolos no ferro. 
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Figura 2.12: (a) Configuração de dipolo atômico para um material ferromagnético na ausência de campo 

externo aplicado (b) Comportamento de um material ferromagnético na presença de um campo.             

(c) configuração de dipolos no ferro α (estrutura cúbica de corpo centrado-ccc) [30,49,50] 

 

  Duas características distinguem os materiais ferromagnéticos; sua magnetização 

espontânea e a temperatura crítica no ordenamento magnético. A magnetização 

espontânea é uma magnetização que existe dentro de um volume uniforme 

microscópico magnetizado sem a presença de um campo. A magnitude desta 

magnetização, a 0 K, é dependente dos momentos magnético do spin do elétron. Existe 

uma grande diferença entre susceptibilidade paramagnética e ferromagnética. 

Comparado a materiais paramagnéticos, a magnetização em ferromagnéticos é saturada 

em campos magnéticos moderados e a altas (temperatura ambiente)             

temperaturas. [36,46,49]
  

 Nos materiais ferromagnéticos, a susceptibilidade é positiva (0.1 a 107 ) e 

diminui com o aumento da temperatura de modo que ela depende de H⃗⃗⃗ e apresentam 

temperatura de Curie acima da qual perdem o ferromagnetismo e tornam-se 

paramagnéticos. A Figura 2.13 ilustra esquematicamente a dependência B⃗⃗⃗ x H⃗⃗⃗ para 

materiais com comportamentos magnéticos diferentes.  
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Figura 2.13: Representação esquemática da densidade de fluxo B⃗⃗⃗  versus o campo magnético forte H⃗⃗⃗  

para materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. [30] 

 

2.7.4 – Antiferromagnético 

 

 A situação mais simples concernente a comportamentos 

antiferromagnético é dada pelos momentos magnéticos dos vizinhos mais próximos que 

estão alinhados antiparalelamente. Existem duas possibilidades de descrever esta 

situação a partir do modelo de Weiss. [20]  

1. É considerada uma interação de troca negativa entre os vizinhos mais 

próximos.  

2. A rede do antiferromagnético pode ser dividida em duas sub-redes, cada 

uma apresentando um arranjo ferromagnético e uma orientação antiparalela 

de magnetização esta presente entre ambas, como pode ser observado na 

Figura 2.14[20]. 
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Figura 2.14: A estrutura de um antiferromagneto decomposto em duas sub-redes, cada uma sendo um 

ordenamento ferromagnético. [20] 

 

Podemos observar na Figura 2.14, que há uma permutação entre os átomos 

vizinhos ou íons, resultando no alinhamento antiparalelo dos momentos magnéticos de 

momentos magnéticos, tendo como resultado o momento líquido igual à zero, devido às 

direções oposta entre os átomos vizinhos [30]. Utilizando o modelo de Weiss para o 

antiferromagnetismo, pressupondo-se que não há nenhuma aplicação de campo  

magnético externo  e que o campo molecular da sub-rede (indicado com “1”) é 

proporcional à magnetização do outro campo (indicado por “2”) e vice-versa, assim 

temos ambos campo molecular expresso por: 

 

                           𝐵𝑐𝑚
(1)

= −|𝜆|𝑀2                                                                (2.28) 

 

                        𝐵𝑐𝑚
(2)

= −|𝜆|𝑀1                                                      (2.29) 

 

com a constante molecular (𝜆) negativa. As magnetizações das sub-redes podem ser 

escritas por: 
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           M⃗⃗⃗1 = M⃗⃗⃗𝑆 B⃗⃗𝐽 (− 
𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽|𝜆|𝑀2

𝐾𝐵𝑇
)                                               (2.30) 

 

            M⃗⃗⃗2 = M⃗⃗⃗𝑆 B⃗⃗𝐽 (− 
𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽|𝜆|𝑀1

𝐾𝐵𝑇
)                                               (2.31) 

 

Ambas sub-redes apresentam uma orientação antiparalela, mas a magnitude de 

suas magnetizações são iguais, ou seja: 

 

                              |M⃗⃗⃗1| = |M⃗⃗⃗2| = M⃗⃗⃗                                                     (2.32) 

 

Cada  magnetização relativa eleva-se a: 

 

                                   
𝑀

𝑀𝑆
= 𝐵𝐽 ( 

𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽|𝜆|𝑀

𝐾𝐵𝑇
)                                             (2.33) 

 

 O campo molecular (magnetização) de cada sub-rede desaparece a uma 

temperatura de transição, ou seja, acima da temperatura de Néel (TN), dada por: 

 

                               𝑇𝑁 =
(𝐽+1)𝑔𝐽𝜇𝐵𝐽|𝜆|𝑀𝑠

3𝑘
                                          (2.34) 

                                 =
𝑛|𝜆|𝜇𝑒𝑓

2

3𝑘
                                                                (2.35) 

 

Em relação à susceptibilidade magnética acima da temperatura de Néel (TN), 

referente a pequenos campos externo pode ser calculada da seguinte forma: 
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                  𝜒 = lim
𝐵→0

𝜇0𝑀

𝐵
 ∝  

1

𝑇+ 𝑇𝑁
                                                   (2.36) 

 

Para uma situação ferromagnética, o sinal do denominador é positivo, ou seja, 

𝑇 >  𝑇𝑁, devido a 𝐵 = |𝜆|𝑀. Equação (2.36) assemelha-se a lei de Curie-Weiss, 

substituindo -𝑇𝑐 por +𝑇𝑁. Podendo expressar e forma geral a susceptibilidade, conforme 

a expressão: 

 

                                  𝜒 ∝  
1

𝑇−𝜃
                                                              (2.37) 

 

Onde 𝜃 é a temperatura de Curie Weiss. Sendo que se: 

 

 𝜃 = 0, o comportamento é paramagnético; 

 𝜃 > 0, o comportamento é ferromagnético, com 𝜃 = 𝑇𝑐;  

 𝜃 < 0, o comportamento é antiferromagnético, com 𝜃 = −𝑇𝑁 

 

 A magnetização das sub-redes terão direções opostas, logo a magnetização 

total será zero, mas para temperatura abaixo da temperatura de Néel, será diferente de     

zero. [20]   

 Materiais antiferromagnéticos também apresentam uma remanência zero, sem 

histerese, porém uma pequena susceptibilidade positiva, que varia em uma forma 

peculiar com a temperatura. A indicação para um material antiferromagnético é o 

comportamento da susceptibilidade acima da temperatura critica de Néel, (TN). Acima 

dessa temperatura a susceptibilidade obedece à lei de Curie-Weiss para paramagnéticos, 

porém com uma interceptação negativa, indicando uma interação de troca negativa, 

conforme observado na Figura 2.15 [36]. 
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Figura 2.15: comportamento da susceptibilidade  e o inverso da susceptibilidade com dependência da 

temperatura para um material  antiferromagnéticos. 
[36] 

 

 A Tabela 2.2 apresenta alguns materiais antiferromagnéticos com algumas de 

suas características principais. 

 

                Tabela:2.2: Alguns materiais antiferromagnéticos. 
[23] 

Material          Arranjo do 

íon metálico 

𝑻𝑵(𝑲) 𝚯(𝑲)𝒄 𝚯

𝑻𝑵

 
𝝌𝒑

(𝟎)

𝝌𝒑
(𝑻𝑵) 

MnO cfc 122 610 5.0 0.69 

α-Fe2O3 r 950 2000 2.1 - 

FeS hl 613 857 1.4 - 

MnF2 tcc 67 80 1.2 0.76 

Cr cbc 310 - - - 

α-Mn  cc 100 - -          - 
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2.7.5 – Ferrimagnetismo 

 

  Ferrimagnetismo representa uma posição intermediária entre o 

ferromagnetismo e o antiferromagnetismo. Sendo que a magnetização espontânea 

ocorre abaixo da temperatura crítica e à alta temperatura a susceptibilidade magnética 

apresenta um comportamento de Curie-Weiss. Uma simples caracterização para o caso 

do ferrimagnetismo é a hipótese das duas sub-redes com orientação magnética 

antiparalela, porém com magnitude de magnetização diferente, com qual a 

magnetização total não desaparecera como no caso do antiferromagnetismo, como pode 

se visto esquematicamente na Figura 2.16, ou seja, no caso do ferrimagnetismo, os 

momentos magnéticos não se cancelam. É importante evidenciar que o comportamento 

ferrimagnético é mais comum em óxidos metálicos [20].  

 

 

Figura 2.16:  Os Ferrimagnetos abaixo da temperatura de Curie os spin são alinhados antiparalelos mas 

não se cancelam.[47]  

 

 Ferrimagnetismo e ferromagnetismo têm um comportamento semelhante, à 

medida que apresentam alguma magnetização espontânea, mesmo sem a presença de 

um campo aplicado abaixo da temperatura de Curie (Tc). Portanto pode-se observar na 

Figura 2.17, a curva de magnetização do ferrimagnetismo é diferente da curva de 
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magnetização em função da temperatura do ferromagnetismo [47].  A diferença entre o 

antiferromagnetismo e ferrimagnetismo está na magnitude de cancelamento. Nos 

antiferromagnetos os momentos de dipolos nas sub-redes são da mesma ordem de 

grandeza e como consequência disso há um total cancelamento entre eles. Enquanto 

para os ferrimagnéticos essa ordem de grandeza é diferente, tendo como consequência 

uma magnetização diferente de zero. Em uma escala macroscópica, isto significa que os 

antiferromagnetos tem um comportamento não magnético, enquanto que os 

ferrimagnetos tem um comportamento semelhante aos ferromagnéticos. 

 

 

Figura 2.17: Comparação das curvas de magnetização e susceptibilidade inversa em um ferrimagnetismo 

e ferromagnetismo. [47]  
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3.0 - Elementos Terras Raras e Elementos de Transição 

3.1- Elementos Terras Raras (Lantanídeos)  

  Os elementos da tabela periódica Figura 3.1, conhecidos como 

lantanídeos (elementos do bloco-f) são o grupo constituído de 14 elementos com 

números atômico do 57  (lantânio) ao 71 (lutécio). O termo lantanídeo sugere que 

todos estes apresentam características químicas e físicas muito semelhantes às do 

elemento lantânio. A semelhança entre esses elementos são tão forte que os 

mesmo ocupam um único lugar na tabela periódica, que pode ser observado 

abaixo do elemento Ítrio (Y, número 39). Devido a maneira com os quais os 

lantanídeos estão agrupados dentro dos  metais de transição, eles são chamados de 

metais de transição interna. [56] Na natureza esses elementos são sempre 

encontrados juntos e geralmente acompanhados do elemento ìtrio(Y). 

 

 

  Figura 3.1 - Representação da Tabela Periódica. 
[57]

 

 

Os lantanídeos também são conhecidos como elementos terras raras ou 

simplesmente terras raras, com exceção do Escândio (Sc) e do Ítrio (Y) que não fazem 
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parte dos lantanídeos, mas também são considerados Terras Raras, no qual isto se deve 

ao tempo em que pensava-se que a abundância desses elementos na terra era 

extremamente baixo, hoje sabe-se que não são raros, e que sua abundância na litosfera é 

relativamente elevada. De modo geral onde uma terra rara é encontrada, várias outras 

terras raras também serão encontradas no mesmo minério, uma associação que resulta 

nas semelhanças das propriedades químicas desses elementos [56]. 

As características principais dos Ln  que os diferem dos outros elementos, no caso 

os elementos dos metais de transição-d, deve-se ao fato de seus orbitais de valência, os 

4f incompletos, exceção La3+ , 4𝑓0 e, do Lu3+, 4f 14, apresentarem uma simetria, energia 

e  extensão radial relativamente limitada. Como efeito da pequena extensão dos orbitais 

de valência 4f dos íons lantanídeos, as interações com os orbitais dos ligantes são menos 

intensas do que nos compostos de metais de transição, o que leva a uma química 

essencialmente de caráter mais iônico [58].   

Nos lantanídeos o estado de oxidação dominante é o estado “+3” e sua 

configuração eletrônica é o íon trivalente o qual pode ser representado como [Xe] 4𝑓𝑛. 

Os orbitais 4f são protegidos (blindados) pelos orbitais exteriores 5s e 5p com 

configuração eletrônica preenchida, como consequência os elétrons 4f são fracamente 

afetados pelos íons circundantes no cristal, ou seja, não contribuem de uma forma 

relevante para a ligação química Essa configuração eletrônica transforma os elétrons em 

íons livres portadores de momento angular total J devido à interação entre os momentos 

L e S, resultando no momento magnético que origina o magnetismo desses elementos. 

Devido as suas propriedades magnética e sua luminescência excepcional, os íons de 

lantanídeos tem uma grande importância  na área tecnológica tais como; em  ímãs 

permanentes, catalise baterias e óptica. As propriedades ópticas dos íons de lantanídeos 

tornou-se importante devido à sua ampla aplicação, tais como em tubos de raios 

catódicos e fibra óptica de telecomunicações. [59]   

 

Os lantanídeos constituem, portanto uma série de elementos na tabela periódica 

com um forte potencial para uma química distinta e única e são classificados em dois 

grupos: terras raras leves (57-63) e terras raras pesadas (64-71). Devido a suas 

propriedades químicas serem muito semelhantes à variação do raio iônico ao longo da 

serie permite variar a reatividade por seleção apropriada do tamanho do metal. [57]  A 
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Tabela 3.1 mostra o grupo de elementos Terras Raras leves com seus respectivos 

estados de oxidação, configuração eletrônica e raio iônico. Notamos que os valores 

relativamente baixos para as três primeiras energias de ionização conduzem do fato do 

estado de oxidação +3 seja o mais estável e domine praticamente toda química dos 

lantanídeos. Alguns elementos apresentam, contudo outros estados de oxidação quando 

configurações 𝑓0, 𝑓7 𝑜𝑢 𝑓14 são atingidas ou aproximadas.  Os elementos 

Ce4+(4𝑓0), Sm2+(4𝑓6) 𝑒 Eu2+(4𝑓7)  também apresentam estados de oxidação  

estáveis [57].   

 

 Tabela 3.1 - Tabela da configuração eletrônica de alguns lantânios. 
[57] 

 Configuração Eletrônica  

 

Elemento 

TR leves 

 

z 

 

Ln0 

 

Ln+2 

 

Ln+3 

 

Ln+4 

Estado de 

Oxidação 

Raio 

Iônico 

(Ln0).�̇� 

La 57 [Xe]5d16s2 - [Xe] - +3 1,15 

Ce 58 [Xe] 4f15d16s2 - [Xe] 4f1 [Xe] +3,+4 1,11 

Pr 59 [Xe] 4f36s2 - [Xe] 4f2 [Xe] 4f1 +3,+4 1,09 

Nd 60 [Xe] 4f46s2 [Xe] 4f4 [Xe] 4f3 [Xe] 4f2 +2,+3,+4 1.08 

Pm 61 [Xe] 4f56s2 - [Xe] 4f4 - +3 1.06 

Sm 62 [Xe] 4f66s2 [Xe] 4f6 [Xe] 4f5 - +3,+4 1,04 

Eu 63 [Xe] 4f76s2 [Xe] 4f7 [Xe] 4f6 - +3,+4 1,03 

 

 

 3.1.1 - Propriedades Magnéticas 

 

  As estruturas atômicas dos elementos Terras Raras apresentam 

propriedades magnéticas interessantes que levam a várias aplicações do peso e o 

tamanho mínimo fazem das TR elementos com requisitos de grande importância para a 

ciência e tecnologia, como exemplo tem-se: samário, neodímio e praseodímio  que são 

ideais para o desenvolvimento de ímãs permanentes, para aplicação em motores 

elétricos e geradores [60].  

Estudos mostram que as ligas de samário com cobalto na razão atômica de 1:5 ou 

2:17 são detentores das características  com desempenho consistente, confiável e com 

grande durabilidade em ambientes operacionais térmicos e mecânicos rigorosos.[43]  
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Além do samário, o neodímio, praseodímio, lantânio e outros metais de Terras raras 

pesadas são capazes de atingir efeitos específicos na área tecnológica [60].  

As aplicações mais comuns das TR são os seguintes: ímãs permanentes, circuitos 

eletroeletrônicos, catalisadores de gases de escapamento, equipamentos de laser, 

telefones celulares, corantes em vidros e cerâmicas, lentes de alta refração e ligas 

metálicas [62].  A Tabela 3.2  mostra as principais aplicações de alguns  elementos TR 

leves. 

 

Tabela 3.2 - Principais aplicações dos Elementos Terras Raras leves [62]. 

Elemento Símbolo Aplicações 

Escândio Sc Em ligas de alumínio para componentes aeroespaciais; adicionado ao 

mercúrio em lâmpadas a vapor. 

 

Ítrio 

 

Y 

Em laser de ítrio-alumínio; supercondutores de alta temperatura; em 

vanadato de ítrio como receptor do európio (pigmento vermelho em 

tubos de raios catódicos); filtro de micro-ondas de ítrio-ferro.  

Lantânio La Vidros de alto índice de refração; armazenamento de hidrogênio; 

eletrodos de bateria; lentes de câmeras; catalisadores de fluidos em 

refinarias de petróleo. 

Cério Ce Agente oxidante; pó para polimento; colorante amarelo em vidros e 

cerâmicas; catalisadores em fornos autolimpantes; catalisadores de 

fluidos em refinarias de petróleo. 

Praseodímio Pr Ímãs; lasers; iluminação de arco de carbono; colorantes em vidros e 

esmaltes; aditivo em lentes de óculos de soldagem. 

Neodímio Nd Ímãs; lasers; colorante violeta em vidros e cerâmicas; capacitores de 

cerâmica. 

Promécio Pm Baterias nucleares. 

Samário  Sm Ímãs; lasers; captura de nêutrons. 

Európio Eu ressonância magnética nuclear 
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3.2 - Elementos de Transição  

 

  Os Elementos de Transição formam três séries de metais que evoluem 

elementos que cedem ou perdem elétrons (metais) para elementos que ganham ou 

recebem elétrons (não metais). Os elementos que estão na transição de metais para não 

metais localizam-se no centro da tabela periódica Figura 3.1 em períodos 4, 5, e 6 e 

são encontrados em grupos de 3 a 12.  Os metais de transição são os únicos que 

apresentam uma mudança gradual em sua eletronegatividade, a qual é caracterizada 

pela habilidade do átomo neutro adquirir elétrons provenientes do exterior em si e, 

consequentemente os átomos neutros tem uma tendência a se tornarem carregados 

negativamente. Núcleos positivos de átomos neutros que tem menos de oito elétrons 

em suas camadas de valência atrai mais elétrons, por isso à tendência de alguns 

elementos para ganhar mais elétrons. Os núcleos de metais dos grupos 1 e 2 têm uma 

atração muito fraca para mais elétrons e exibem pouca eletronegatividade, enquanto 

elementos de transição com eletronegatividade fraca variam para elementos não 

metálicos cujos átomos são mais receptivos para ganhar elétrons e apresentam uma 

eletronegatividade maior [61].   

  Os metais de transição também são os únicos em que sua camada mais externa o 

principal nível de energia não esta completo por compartilhamento de elétrons. 

Geralmente a camada próxima à camada mais externa (nível de energia ou órbita) 

fornece os elétrons que fazem os átomos dos elementos de transição menos 

eletronegativos [25].   

 Por esses elementos serem os únicos que usam elétrons próximos à camada mais 

externa na ligação com não metais, isso faz com que os elementos de transição tenham 

mais de um estado de oxidação (valência). Os metais de transição têm características 

peculiares, ou seja, são maleáveis, dúctil e também são bons condutores de 

eletricidade e calor, além da grande variedade de estados de oxidação. Dos elementos 

de transição três exibem propriedades únicas de magnetismo são o ferro, cobalto e 

níquel. [61]  Na Tabela 3.3 estão listados os estados de oxidação da primeira fileira dos 

elementos de transição [25].  
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Tabela 3.3- Estados de oxidação da primeira fileira dos elementos de transição. [63] 

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

  +0d5 +0d6 +0d7 +0d8 +0d9 +0d10   

  +1d4 +1d5 +1d6 +1d7 +1d8 +1d9 +1d10  

 +2d2 +2d3 +2d4 +2d5 +2d6 +2d7 +2d8 +2d9 +2d10 

+3d0 +3d1 +3d2 +3d3 +3d4 +3d5 +3d6 +3d7 +3d8  

 +4d0 +4d1 +4d2 +4d3 +4d4 +4d5 +4d6   

  +5d0 +5d1 +5d2 - +5d4    

   +6d0 +6d1 +6d2     

    +7d0      

 

 Os elementos com maior número de estado de oxidação ocorrem próximos ou no 

meio da série. (Mn) Já o menor número de estados de oxidação nas extremidades deriva 

muito ou poucos elétrons para perder ou compartilhar (Sc, Ti) ou também muitos 

elétrons d (por isso poucos orbitais disponíveis para compartilhamento de elétrons com 

outros) para valência mais alta (Cu, Zn). Portanto, no inicio da série o Escândio (II) é 

praticamente desconhecido e Titânio (IV) é mais estável do que o Ti(III) ou Ti(II). Na 

Tabela 3.3 nota-se que o único estado de oxidação do Zinco é +2 (nenhum dos elétrons 

d estão envolvidos). Os estados de oxidação máximos de estabilidade razoável 

corresponde a soma dos elétrons s e d até o manganês (TiO2, VO2
+, CrO4

2−, MnO4
−) 

seguido por um decréscimo abrupto na estabilidade de maior estado de oxidação, de 

modo que as espécies típicas para seguir são FeII,III, CoII,III, NiII, CuI,II, ZnII. Isto é  

principalmente porque os últimos metais de transição requerem mais energia para 

remover os elétrons [63]. 

3.2.1- Propriedades Magnéticas 

 

  Muitos compostos de metais de transição são paramagnéticos 

devido à presença de elétrons desemparelhados. O momento magnético de cada 

um desses elétrons está associado com a rotação do momento angular e o 

momento angular orbital. Para os compostos de transição da primeira série o 

número quântico do momento angular orbital é efetivamente extinto e, portanto 

não tem significado. Para estes o momento magnético é determinado por o 

número de elétrons e é calculado pela equação: 

                                    𝜇𝑠 = √𝑛(𝑛 + 2)                                                           (3.1) 
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Onde n é o número de elétrons desemparelhados e 𝜇𝑠 é o momento magnético em 

magnéton de Bohr (𝜇𝐵). Um único elétron 1s tem um momento magnético de 1.73 𝜇𝐵     

(1 𝜇𝐵 =  9.2732 x 10−24Am2) [63].    

 O momento magnético aumenta com o aumento do número de elétrons 

desemparelhados. Portanto, o valor do momento magnético observado fornece uma 

informação útil sobre o número de elétrons desemparelhados presentes na espécie. O 

momento magnético calculado a partir da equação (37) e os valores determinados 

experimentalmente para alguns íons de metais de transição da primeira fileira são dados 

na Tabela 3.4  [63].  

 

 Tabela 3.4- Momentos magnéticos calculados e observados de alguns íons de metais de transição. [63] 

 

Ions 

 

Configurações 

Eletrons 

Desemparelhados 

Momento 

Magnetico 

Calculado Observado 

Sc
3+

 3d0 0 0 0 

Ti
3+

 3d1 1 1.73 1.75 

Ti
2+

 3d2 2 2,84 2.76 

V
2+

 3d3 3 3,87 3.86 

Cr
2+

 3d4 4 4,90 4.80 

Mn
2+

 3d5 5 5,92 5.96 

Fe
2+

 3d6 4 4,90 5.3-5.5 

Co
2+

 3d7 3 3,87 4.4-5.2 

Ni
2+

 3d8 2 2,84 2.9-3.4 

Cu
2+

 3d9 1 1,73 1.8-2.2 

Zn
2+

 3d10 0 0 0 

 

 

 3.3 - Samário  e Cobalto 

 

    3.3.1 – Sámario 

 

    O Samário foi descoberto em 1879 por Paul-Émile Lecoq de 

Boisbaudran. O Samário é um elemento químico metálico, branco-prateado e pode ser 

encontrado na forma de óxido, na forma elementar ou metal, ou forma composta. A 



42 
 

versão metálica do samário está disponível em várias formas, tais como: bastões, filmes 

e alvo de pulverização. Os óxidos estão em forma da nanopós e formas de densas 

pelotas, os quais são mais adequados     para revestimentos ópticos e aplicações       

finas [60].  O Samário tem 41 isótopos conhecidos dos quais 7 são encontrado na 

natureza, com as seguintes abundâncias: Sm-144 (3,1%), Sm-147 (15,0%), Sm-148 

(11,3 %),  Sm-149 (13,8 %), Sm-150 (7,4 %), Sm-152 (26,7%), Sm-154 (22,7 %), dos 

quais 4 são radioativos e emitem partículas alfa (núcleos de hélio). Seu ponto de fusão é 

de 1074ºC, e o ponto de ebulição é de 1794ºC, e a densidade é de 7.52g/cm3. [57] [61]   As 

propriedades do samário são de grande interesse no meio tecnológico, pois é fácil de ser 

magnetizado, no entanto difícil de ser desmagnetizado, isso faz dele um candidato ideal 

para a fabricação de imas permanente como por exemplo o SmCo5, os quais são 

utilizados em discos rígidos para computadores, além de sua utilização como 

absorvedores de nêutrons em reatores nucleares, assim como para lasers e pesquisas na 

área    metalúrgica. [60]   Por pertencer ao grupo dos elementos TR leve, as outras 

aplicações as quais o samário está inserido é nas pesquisas médicas que incluem usar a 

imagiologia molecular, como um agente de contraste e, em radioisótopos com ênfase 

nos diagnósticos e tratamento clínicos de várias doenças [60]. 

 

   3.3.2 – Cobalto 

 O cobalto é um metal de transição situado no 9º período da tabela 

periódica possuindo grande densidade 8,86 g/cm3 e alto ponto de ebulição cerca de   

2927 ºC e fusão cerca de 1495 ºC. Se assemelha muito ao níquel e ao ferro, possuindo 

maior resistência e dureza que o ferro, tendo um aspecto branco azulado e lustroso. Por 

ser muito magnético, é empregado em ligas das quais se obtém ímãs permanentes, cerca 

de 20 a 30 vezes mais fortes que ímãs de ferro. Devido à sua dureza e resistência, é 

empregado na construção de turbinas de jatos e em ligas para fabricação de brocas e 

para perfuração de rochas substituindo o uso do diamante. Também é usado para 

pigmentação de cerâmicas, tintas, vidros entre outros. Tem grande importância 

biológica para animais, sendo componente essencial para um solo fértil, presente 

também em algumas enzimas e na vitamina B12 não sendo muito reativo, diferente do 

ferro, que oxida facilmente em contato com oxigênio e água [64].  O cobalto é 

considerado como o detentor de temperatura de Curie 1.394 K, mais elevadado que 
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qualquer outro metal ou liga de cobalto, sendo que acima desta temperatura o metal 

estará no regime paramagnético. Praticamente cerca de 25% de todo o cobalto extraído 

no mundo é utilizado para fabricar ligas com outros metais. A liga mais importante é a 

liga de alnico, que consiste de níquel, alumínio e próprio cobalto, a qual é utilizada para 

se fazer ímãs permanentes com diversos usos, tais como instrumentos médicos, 

ressonância magnética, além de ser usado para galvanoplastia de metais para se obter 

uma superfície fina que resiste à oxidação [61].    O cobalto tem 33 isótopos que variam 

de Co-48 a Co-75, com meia-vida variando de poucos nanosegundos há 5.272 anos para 

o cobalto-60. O cobalto-59 é o único isótopo estável que constituem quase todos os 

elementos naturais presentes na Terra. Todos os outros isótopos são radioativos e são 

criados artificialmente em reatores nucleares ou explosão nuclear. [61]  
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4.0 – Ímãs de alta Performance 

 

 Nas últimas décadas, o estudo de compostos intermetálicos entre terras 

raras e os metais de transição 3d tem sido de grande interesse, principalmente devido à 

descoberta de alguns compostos que podem ser usados como materiais de partida para 

fabricação de ímãs permanentes de alta qualidade ou desempenho [84]. Os ímãs 

permanentes de alto desempenho, ou seja, aqueles com altos produtos energético  

podem ser classificados em três categorias: intermetálicos de terra raras e metais de 

transição -3d (Nd2Fe14B, SmCo5 e Sm2Co17), AINiCo (ligas compostas principalmente 

de ferro com adições de alumínio, níquel, cobalto, cobre e, por vezes, titânio) e ímãs 

cerâmicos, tipicamente Hexaferritas de bário dopada com estrôncio. Os ímãs que 

contêm elementos de terras raras fornecem o mais alto produto energético, mas são 

caros e propensos à corrosão e, como tal, apresentam limitações severas de            

custos [85]l. As categorias que se conhecem hoje, relacionadas aos ímãs de alto 

desempenho foram todos estudados e desenvolvidos a partir da década de 30, década de 

50 e finalmente em 1970 com os ímãs a base de terras raras, sendo que os de terras raras 

começaram a ser estudados e observados suas propriedades magnéticas nos meados da 

década de 60, dando com isso um grande salto no desenvolvimento na área tecnológica 

e industrial.  Todos os estudos anteriores foram realizados para melhorar as 

propriedades magnéticas, assim como: a magnetização de saturação, coercividade e o 

alto produto energético. Na Figura 4.1 podemos ver o progresso dos ímãs permanentes 

no decorrer dos últimos anos. 

 

 

Figura 4.1: Desenvolvimento da densidade  de energia em ímãs permanentes. 
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A primeira geração de ímãs de alto desempenho propriamente ditos foi os de 

SmCo5, sendo observado propriedades superiores em relação aos ímãs de AlNiCo e 

ferritas, fazendo dessa geração o ponto de partida para todo um estudo que levaria a um 

grande desenvolvimento da ciência. Após a primeira geração a segunda geração de ímãs 

de terras raras veio com os compostos do tipo TR2Co17, com ótimas propriedades 

magnéticas. As pesquisas com estes compostos levou a descoberta dos ímãs de 

Nd2Fe14B, tornando-se a terceira geração de ímãs permanentes de terras raras, 

apresentando um produto energético superior aos ímãs de TR-Co, como observado na 

Figura 4.1.  Estes por sua vez tem como desvantagem baixa temperatura de Curie, sendo 

limitados a trabalhar em altas temperaturas. Mesmo com essa desvantagem os ímãs de 

Nd2Fe14B, têm sido utilizados em um grande número de aplicações tecnológicas por 

possuir um bom desempenho e o menor volume em relação a outros ímãs [86]. 

Os ímãs permanentes são essenciais por armazenar energia e por colocar esta 

energia à disposição através de um campo magnético estático. Um ímã permanente para 

ser utilizado tem que a presentar propriedades excepcionais, tais como as propriedades 

intrínsecas as quais são a ordem ferro ou ferrimagnética, a alta magnetização de 

saturação, a temperatura de Curie acima da temperatura ambiente. A anisotropia 

magnética e as propriedades extrínsecas são dependentes da microestrutura da amostra e 

da orientação dos grãos, incluindo a indução remanente Br e o campo coercivo Hc . A 

Figura 4.2 mostra exemplos de aplicações dos ímãs permanentes [87]. 

 

 

Figura 4.2. Aplicações dos ímãs permanentes: a) geradores eólicos, b) mancais magnéticos para 

compressores e c) motores elétricos
 [87]. 
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4.1 – Sistema Samário Cobalto 

 

  Os compostos de terra raras e metais de transição 3d (TR-MT) 

com ferro ou cobalto como constituinte MT e um dos TR como Pr, Nd ou Sm, como o 

elementos constituinte são especialmente adequados para serem utilizados como 

componentes em ímãs permanentes de alto desempenho em alta temperatura. Nos 

compostos intermetálicos de terras e metais de transição, os elétrons desemparelhados 

4f TR fornecem a anisotropia magnetocristalina, que é potencialmente maior do que a 

anisotropia de forma, enquanto os elétrons 3d dos MT possuem momento magnético 

alto, contribuindo para a  magnetização e determinam a temperatura de Curie. Muitos 

são usados atualmente para uso de fabricação de ímãs permanentes, dentre os quais 

estão as ligas de Sm-Co e suas diferentes composições. O diagrama de fase de equilíbrio 

do sistema binário Sm-Co indica compostos intermetálicos (TR-MT na razão de 2:17, 

1:5, 2:7, 1:3, 1:2) que são estáveis sob condições ambientes padrão.  

SmCo5 e Sm2Co17 são os materiais magnéticos mais importantes no sistema 

binário Sm-Co. Sendo que ambos SmCo5 e Sm2Co17, adotam estruturas hexagonais 

fechadas (hcp) com Co e Co + Sm presentes em camadas alternadas ao longo do eixo c, 

eixo de fácil magnetização, além de apresentarem uma temperatura de Curie muito alta 

(Tc>1020K), fazendo este materiais superiores a outras classe de materiais magnéticos 

permanentes como FePt (Tc = 750 K) e Nd2Fe14B (Tc = 585 K), para aplicações em alta 

temperatura dando-lhe uma excelente estabilidade magnética. Atualmente, as 

propriedades magnéticas destes compostos estão sendo revisadas e ampliadas dentro do 

conceito de nanociência. Procura-se desenvolver técnicas para produção de 

nanopartículas destes compostos. No entanto, a alta reatividade das nanopartículas de 

Sm-Co torna-as propensas a oxidação rápida, tornando extremamente difícil a síntese de 

SmCo5 nanoestruturado. As técnicas utilizadas para formação de ímãs magnéticos 

permanentes fornecem controle limitado do tamanho e forma das partículas magnéticas 

não se obtendo com isso resultados satisfatórios. Atualmente abordagens de síntese 

química em fase de solução estão sendo aplicadas na preparação de nanopartículas 

magnéticas monodispersas, as quais foram estendidas à síntese de nanopartículas      

Sm-Co. A síntese química direta de nanopartículas à base de Sm-Co apresentando alta 

coerção tem sido um objetivo de longa data para a comunidade de materiais magnéticos, 
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devido às aplicações potenciais desses nanomagnetos como ímãs permanentes de alto 

desempenho e, pelo seu potencial como ímãs de nanocompósitos [85].   Recentemente, as 

ligas à base de SmCo7 (tipo TbCu7) tem atraido muita atenção como potenciais 

candidatos para ímãs permanentes em alta temperatura devido à sua enorme anisotropia 

magnetocristalina, grande momento magnético, alta temperatura  de Curie, apesar da 

sua metastabilidade. O composto SmCo7 tem a magnetização de saturação e uma 

temperatura de Curie inferior a um Sm2Co17, porem maior do que o composto SmCo5. 

No sistema Sm-Co, a fase SmCo7 é metaestável e é muito fácil de se decompor nas 

fases Sm2Co17 (tipo Th2Zn17) e SmCo5 (tipo CaCu5) em temperaturas elevadas. Um 

terceiro elemento de alguns metais de transição, tais como Zr e Ti, é geralmente 

necessário para estabilizar a estrutura do tipo TbCu7 e melhorar o campo de anisotropia 

magnetocristalina. [88]  

 Ímãs permanentes com baixo coeficiente de temperatura e com propriedade 

magneéticas em uma ampla faixa de temperatura são necessárias em muitas aplicações, 

como: tubos de microondas, acelerômetros, giroscópios, etc. O fluxo magnético 

fornecido por alguns ímãs permanentes diminui com o aumento da temperatura, sendo 

isso uma propriedade intrínseca para os ferromagnéticos nos quais a magnetização de 

saturação eventualmente irá ter um decaimento para zero na temperatura de Curie. Para 

a solução deste problema, ou seja, a perda de magnetização por aumento de 

temperatura, utiza-se parcialmente metais de terras raras pesadas.  Esta compensação de 

temperatura baseia-se no fato de que em compostos TR-MT, o acoplamento dos 

momentos magnéticos entre os átomos de TR e MT é dependente do tipo de TR 

utilizada na liga.  

Quando se utiliza terras raras leves, como: Ce, Pr, Nd, Sm o momento acopla 

paralalemente ao momento do MT, acoplamento ferromagnetico, já quando se usa terras 

rara pesada como Gd, Tb, Dy, Ho, Er, etc,  o momento acoupla antiparalelamente ao 

momento do MT, acoplamento ferrimagnético.  Pesquisas apontam que para melhorar o 

desempenho de ímã permanentes, deve-se aumentar substancialmente a magnetização 

de saturação acima do limite do produto energético máximo (4πMs)
2/4, exigindo um 

esforço para encontrar novos compostos contendo mais elementos de metal de transição. 

Na Figura 4.3, apresenta a magnetização de saturação versus o porcentagem de cobalto 
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em compostos do sistema Sm-Co, se observa na figura que a magnetização de saturação 

dos compostos de Sm-Co aumenta linearmente com o aumento da porcentagem de 

cobalto [89]. 

 

Figura 4.3. Magnetização de saturação de compostos do sistema binário Sm-Co vs. porcentagem de 

Co[89]. 
 

 Na Figura 4.3 também podemos notar a presença do composto LaCo13, sendo ele 

o único composto do 1:13 estável encontrado nos sistemas de terras raras e metal de 

transição. Por causa da sua alta concentração de cobalto este composto possui uma 

temperatura de Curie muito elevada, ou seja, 1045 ºC (1318,15 K) e um alta 

magnetização de saturação (13 kG) em temperatura ambiente. Porém mesmo com essas 

características formidaveis não foi possivel utilizá-lo pra fabricação de ímãs 

permanentes, devido a sua estrutura cristalina cúbica e sua baixa anisotropia 

magnetocristalina. Outros estudos estão sendo feitos no avanço em ímãs permanentes de 

altas temperaturas, ao estimar a magnetização de saturação dos compostos SmCo7 e 

SmCo13  dopando com uma percentagem de elemento de metal de transição, o ferro, ou 

seja, o composto Sm(Co0. 8 Fe0,2)7 e Sm(Co0.8 Fe0,2)13, mostrando que o efeito do Fe em 

aumentar a magnetização de saturação dos compostos 1:7 e 1:13 os quais são os mesmo 

efeito no composto 2:17 como encontrados na literatura [89].  

A Figura 4.4 mostra a temperatura de Curie, versus a concentração de cobalto do 

sistema binário Sm-Co. Pode se ver que existe uma relação quase linear entre a 
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temperatura de Curie e a porcentagem  de  cobalto: quanto maior a concentração de 

cobalto  em um composto, maior a temperatura de Curie do composto  [89]. 

 

Figura 4.4. Temperatura de Curie de compostos do sistema  binário Sm-Co vs. porcentagem de Co[89] 

 

  De modo a complementar os dados, apresentados na Figura 4.4, 

apresenta-se  na Tabela 4.1 as temperaturas de Curie com as simetrias e estruturas  dos 

compostos do sistema binário Sm-Co, bem como as respectivas  referências encontradas 

na literatura.  

 

Tabela:4.1 Compostos do sistema binário Sm-Co com principais características. 

Composto Cobalto 

(%) 

Simetria Estrutura TC (K) Referencia 

SmCo5  83.3 Hexagonal CaCu5 1.020 (Buschow,1977) 

(Legrand, et al.1998) 

SmCo7 87,5 Hexagonal TbCu7 1.023 (Li, et al. 2009) 

Sm2Co7 77,8 Romboédrica Gd2Co7 713 (Buschow,1977) 

Sm2Co17 89,5 Romboédrica Th2Zn17 1.195 (Buschow,1977) 

(Legrand, et al.1998) 

Sm5Co19 79,2 Romboédrica Ce5Co19 786 (Landgraf, et al.1998) 

 

Depois da descoberta de três gerações de ímãs permanentes de terra raras com 

base nos compostos SmCo5, Sm2C017 e Nd2Fe14 B, grande esforço vem sendo feito na 

área de pesquisa com o objetivo de se obter novos compostos intermetálicos em 

materias magnéticos a base de terra raras e metais de transição, para melhor 

compreensão e entendimeno das propriedades magnéticas intrinsecas e extrinsicas 
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desses materias, como; temperatura de Curie elevada, alta magnetização e alta 

anisotropia magnética uniaxial. A fim de adquirir uma boa estabilidade para as fases de 

compostos metaestáveis obtidas às quais não existem em condições de equilíbrio, 

utilizando para isso a estrategia de dopagem [89]. 

Diversos processos são utilizados para obtenção de compostos intermetálicos e 

fases metaestáveis, como; fusão a arco, reações estado-sólido, reações sólido-gás entre 

outras, e atualmente observa-se um crescimento nos processos químicos através de 

pólios.  

Estudos feitos sobre as ligas do sistema binário Sm-Co, rico em compostos 

intermetálico com várias composições e estruturas cristalinas, os quais podem ser 

encontrados no clássico diagrama da fase do sistema binário Sm-Co, depois de 

Buschow e Van der Goot, Figura 4.5 em uma ordem do aumento do teor de cobalto 

indicam que os intermetálicos estáveis Sm3Co, Sm9Co4, SmCo2, SmCo3, Sm2Co7, 

SmCo5 e Sm2Co17 no sistema policristalino convencional. [90] 

 

 

Figura 4.5. Diagrama de fases do sistema binário samário-cobalto [90] 

 

Geralmente a magnetização de saturação, a remanência o produto energético 

máximo e a temperatura de Curie dos compostos de SmCo, tende a aumentar com o 

aumento da concentração de cobalto [90]. 
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 Dos intermetálico citados tem se estudado com grande ênfase os 

intermetálicos do sistema Sm-Co tipo; SmCo5  e Sm2Co17  como materiais magnéticos 

permanentes a altas temperaturas, verificando que o composto SmCo5 tem deficiência 

relativamente menor de temperatura de Curie e momento magnético, já o composto do 

tipo Sm2Co17 apresenta desvantagens de baixa coercividade intrínseca e baixa 

temperatura de operação. Em comparação com os compostos metaestáveis do tipo 

SmCo7 exibiram propriedades magnéticas promissoras a alta temperatura, como alta 

temperatura de Curie, alta campo magnético anisotrópico (HA = 100-180 kOe), além de 

baixo coeficiente de temperatura coercitividade intrínseca. 

 Com as características apresentadas pelo composto intermetálico SmCo7, a 

grande possibilidade dele ser adequado para o desevolvimento de ímãs permanentes 

para aplicações em alta temperatura, porém esta fase SmCo7, é metaestável ,ou seja, não 

existe no diagrama de fases do sistema binário Sm-Co e não pode ser obtida em geral 

por metódos de equilibrio[90], confirmando o que foi discutido anteriormente, ou seja , 

para  adquirir uma fase estável a abordagem seria adicionar um terceiro elemento na 

matriz da fase SmCo7. 

Devido à dificuldade de preparar liga binária monofásica SmCo7, estudos sobre 

sua estrutura cristalina, estabilidade de fase, e sua influência sobre as propriedades 

magnéticas muito raramente têm sido relatados na literatura.[90] 
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5.0.  Métodos de síntese para nanopartículas. 

5.1  Nanopartículas 

 De inicio é necessário considerar os conceitos gerais sobre objetos 

nanométricos. Um nanoobjeto é um objeto físico significativamente diferente de um 

material em bulk, ou seja, com seus efeitos de volume em suas propriedades tendo suas 

dimensões da ordem de 100 nm. As características físicas das nanopartículas são 

conhecidas por serem substancialmente dependentes das suas dimensões. A maior 

importância das nanopartículas magnéticas esta atribuída a uniformidade das 

propriedades magnéticas das partículas individuas em um sistema de dispersão real, o 

qual permite correlacionar às propriedades magnéticas de um material completo com 

cada uma dessas partículas facilitando as abordagens teóricas. As nanopartículas 

metálicas podem apresentar propriedades magnéticas mais atraentes quando comparada 

a óxido metálico, as quais são interessantes para muitas aplicações. Mas nanopartículas 

metálicas magnéticas não são estáveis e são facilmente oxidadas, resultando na 

mudança ou perda total ou parcial de sua magnetização [18]. 

Uma nanopartícula pode ser definida como qualquer partícula microscópica  de 

tamanho menor 100  nanômetros se comporta como uma unidade inteira em termos de 

transportes, funcional e propriedades estruturais e sua interação com outras espécies e 

seu ambiente. O termo "nanopartículas" pode ser novo, mas nanopartículas já tinha 

existência muito antes da palavra ser inventada. Exemplos sobre a existência das 

nanopartículas muito antes de realmente serem denominadas desta forma, esta presente 

nas janelas das igrejas medievais, as quais tinham nanopartículas de ouro e prata 

dispersos em suas matriz de vidros para produzir diferentes cores ao mesmo tempo, 

enquanto tambem faziam a purificação do ar. Visto que um átomo tem geralmente um 

tamanho em torno de 1 �̇�, um aglomerado de 1 nm de raio consistiria aproximadamente 

25 átomos de modo que a razão entre átomos superficiais e internos é enormemente 

alterada em nanoparticulas. Comparando com algumas moléculas grandes com centenas 

ou milhares de átomos, como muitas moléculas de polimeros, uma nanopartícula pode 

ser considerada muito menor. O que torna as nanopartículas muito interessantes e um 

material com caracteristícas únicas, é que suas dimensões critícas caracterizam muitos 

fenômenos fisicos, tais como o comprimento da difusão térmica, comprimento de onda 

da luz e etc. [51] 
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5.2  Síntese de Nanopartículas 

 

 As sínteses de nanopartículas envolve a criação de nanopartículas de 

íons, átomos ou moléculas. Diferente da síntese de partículas convencionais com 

dimensões da ordem de micrômetros, a síntese de nanopartículas, muitas vezes envolve 

um planejamento cuidadoso da estrutura atômica, composição, tamanho e 

frequentemente uma distribuição de composição especifica da nanopartícula. As 

nanopartículas sintetizadas geralmente variam o tamanho menor que 100 átomos para 

aproximadamente 100 nm.  

Pode-se dividir a síntese de nanopartículas em três fases: gasosa, líquida e 

sólida. A Figura 5.1, mostra um digrama com os diferentes métodos de sínteses de 

nanopartículas. Na fase gasosa inclui a reação gás-gás, reação gás-líquido e reação gás-

sólido. Na fase líquida temos os métodos fundamentais, método confinados, a síntese de 

composto de nanopartículas, e síntese de nanopartículas assistida por campo. Já a fase 

sólida, inclui moagem e reação entre sólidos. [51] 

 

 

Figura 5.1. Métodos de Síntese de Nanopartículas. 
[51] 

 

Estudos mostram que as nanopartículas em sistemas ideais são capazes de 

formar arranjos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Estas estruturas 

aglomeradas possuem propriedades físicas e químicas diferentes das nanopartículas 
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isoladas, e diferentes também das do equivalente macroscópicos. Essas propriedades das 

nanopartículas são dependentes de diversos fatores, conforme a Figura 5.2, entre eles: a 

composição química; a concentração e o estado de agregação; o tamanho, que ligado à 

sua reatividade devido à razão volume/área de superfície; a forma, relacionada também 

com a área de superfície e com a condutividade das nanopartículas; e o recobrimento 

das nanopartículas, que vai moldar a sua interação com o meio externo [52]. 

 

 

Figura 5.2 -  Principais fatores relacionados com a propriedades apresentadas pelas nanopartículas 
[52]. 

 

A obtenção de amostras nanoestruturadas próximas a um sistema modelo é 

extremamente difícil, assim sendo uma etapa fundamental no estudo de nanopartículas 

está relacionada com a síntese desses materiais. Todavia, essas técnicas de produção de 

nanomateriais podem ser divididas em duas categorias: os métodos físicos Top-Down e 

os métodos químicos Bottom-Up, Figura 5.3.   Os métodos físicos Top-Down trata-se 

da manipulação do material em escala macro (estruturas maiores) através de processos 

físicos (cortar, moer e moldar materiais), até que estes fiquem em escala nanométrica. 

Isto pode ser feito pelo uso de técnicas de engenharia de grande precisão e litografia. 

Esta técnica é muito usada pela indústria de semicondutores que a desenvolveu e a 

refinou nos últimos trinta anos.  Os métodos químicos Bottom-Up envolve a construção 

de estruturas, átomo a átomo ou molécula a molécula. São os mais utilizados por serem 

métodos mais simples e eficazes, além de possibilitarem um maior controle sobre o 

processo. Tais métodos são baseados em reações químicas e utilizam precursores 

moleculares ou atômicos para a obtenção das nanopartículas desejadas [52]. 
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Figura 5.3 -  Técnicas Top-down e Bottom-up.
[53]. 

 

 Nos métodos Bottom-Up existem duas fases principais na síntese de 

nanopartículas: a fase de nucleação e a fase de crescimento. Na nucleação ocorre a 

formação de pequenos núcleos metálicos a partir das moléculas do precursor, quando a 

concentração destas se encontra acima de um limiar de nucleação. Já na fase de 

crescimento ocorre a deposição de átomos metálicos livres nos núcleos formados 

durante a fase de nucleação, provocando assim seu crescimento. A dispersão de 

tamanhos de uma população de nanopartículas depende fortemente da duração relativa 

entres estas fases de nucleação e crescimento. De maneira a obter uma população 

monodispersa de nanopartículas é importante ter um período de nucleação curto e 

separado da fase de crescimento para que haja uma formação quase simultânea de 

núcleos seguida de um crescimento homogêneo, visto que o número final de 

nanopartículas formadas é determinado durante a fase de nucleação.  Logo o controle do 

tamanho e da morfologia das partículas pode ser conseguido através da modulação dos 

processos de nucleação e crescimento. Uma das maneiras de conseguir este controle 

sobre o processo é controlar a quantidade de átomos de precursores disponíveis e/ou 

introduzir moléculas com afinidade para a superfície da partícula em formação, com o 

objetivo de abrandar o crescimento da partícula. Estas moléculas absorvidas á superfície 

tem ainda a vantagem de conferir estabilidade coloidal à partícula formada, quer pela 
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existência de grupos carregados positiva ou negativamente, quer pela existência de 

grupos funcionais com elevada afinidade para o solvente 
[53]. 

 

5.3  Síntese de Nanopartículas através do Método Poliol 

 

  5.3.1   Método Poliol 

   Nos últimos anos, as nanopartículas de metais, óxidos e                      

semi-condutores  têm atraído um grande interesse quanto ao seu tamanho e sua 

dependência em relação a sua forma, propriedades eletrônicas, ópticas, magnéticas ou 

propriedades catalíticas e seu potencial usado como minúsculos blocos de construções 

para fazer nanocompósitos ou materiais em bulk nanoestruturados [54]. 

 O aperfeiçoamento de tais propriedades para aplicações em vários campos, como 

eletrônicos, armazenamento de informações e biomedicina, requer uma síntese de 

partículas não aglomerado com uma forma definida e uniforme e uma distribuição de 

tamanho estreito. [54]  

 Entre os processos utilizados para produção de partículas, tais como os 

químicos, físicos ou eletroquímicos, em particular os processos químicos aparecem 

como mais adequados para produção de partículas finas, se a precipitação, ou seja, a 

nucleação e a fase de crescimento, são realizados sob as condições cineticamente 

controladas. [54] 

 A síntese de nanopartículas inorgânicas foi estudado pela primeira vez a            

vinte anos  por  Fiévet, et al. e em seguida foi amplamente desenvolvido por outros 

grupos. O método poliol foi descrito primeiramente como uma nova rota para 

preparação de pós metálicos com grande facilidade de redução, tais como cobre, metais 

nobres, como ouro, prasiodímio, prata e suas ligas; ou mesmo metais menos redutíveis, 

como cobalto, níquel, ferro e suas ligas por redução de precursores inorgânicos de 

polióis líquidos. Os polióis utilizados eram alcoóis poli-hídricos, ou seja, α-dióis, como 

etilenoglicol, propilenoglicol, ou eterglicooís, como etileno (di) ou etilenoglicol (tri). O 

sólido precursor é suspenso no poliol líquido, o qual pode ser bastante solúvel ou 

ligeiramente solúvel. A solução ou a suspensão é agitada e aquecida a uma dada 

temperatura em que o poliol pode chegar ao ponto de ebulição para metais menos 



57 
 

redutíveis, opostamente para metais de fácil redução, a reação poder ser realizada a 

temperaturas da ordem de 0º C [54]. 

 Entre os solventes não aquosos, os polióis são os mais interessantes, pois, como 

a água e os monoálcoois, eles são líquidos ligados por hidrogênio com valor de 

permissividade relativa alto, como mostra a Tabela 5.1.  

 Os polióis, assim como os monoálcoois, são agentes redutores suaves, mas esta 

redução pode ser levada a cabo sob pressão atmosférica em solvente se necessário até 

250ºC. 

 

Tabela 5.1: Permissividade Relativa  e Temperatura de ebulição a pressão atmosférica de alguns póliois 

em comparação com a água e monoalcoois.
[54] 

Polióis 𝜺𝑻 𝑻𝒆(ºC) 

Água 78.5 100 

Etilenoglicol 38 198 

Propilenoglicol 32 189 

(di) etilenoglicol 32 245 

Tetraetilenoglicol 16 329 

 

Sínteses de nanopartículas obtidas pelo método poliol tornou-se uma nova rota 

relativamente simples e conveniente para preparar vários materiais funcionais através de 

diferentes reações. Por terem propriedades como a capacidade de dissolverem muitos 

dos sais precursores utilizados e com a capacidade redutora dependente da temperatura, 

fez com que o método poliol se tornasse ideal para a síntese de partículas coloidais 

numa ampla gama de tamanhos, possibilitando também o controle dos processos de 

nucleação e crescimento, auxiliando a prevenir o processo de aglomeração, em 

particular o crescimento descontrolado das partículas e potencializando a popularidade e 

versatilidade desta metodologia. É importante salientar que o pH da solução também 

influencia no processo de crescimento das partículas [54]. 

O processo poliol como já foi comentado tornou-se uma abordagem química 

versátil, referindo ao uso de polióis como, por exemplo, etillenoglicol, dietilenoglicol, 

tetraetilenoglicol, para reduzir os sais de metais de partículas metálicas, que tem sido 

utilizado com sucesso para preparar uma grande variedade de compostos inorgânicos de 

partículas não agregadas. Os polióis neste método tem frequentemente servido como 

solvente de ponto de ebulição elevado e agente redutor, assim como estabilizador para 

controlar o crescimento de partículas e evitar a agregação, como já comentado 



58 
 

anteriormente Uma vantagem fundamental da síntese de nanopartículas baseada em 

processo de poliol é que a cinética de reação pode ser facilmente controlada, conforme 

demonstrado por Fievet et al. Podemos controlar  o tamanho e a distribuição de 

tamanho das partículas, variando os parâmetros experimentais, como a quantidade de 

agente redutor, temperatura de reação e a taxa de injeção de precursor. Os polióis 

compostos de baixa massa molecular podem atuar com estabilizadores fracos, os quais 

podem ser removidos da superfície da partícula sob determinadas condições 

experimentais. Este método além do baixo custo é adequado para obtenção de grandes 

quantidades de materiais num único processo de síntese [55]. 

Para se obter nanoparticulas  através deste método  utiliza-se o seguinte 

mecanismo de reação.  

 

2HOCH2-CH2OH(l) → 2CH3-CHO(l) + 2H2O(l)                                               (5.1) 

2CH3-CHO(l) + M2+
(aq) → CH3CO-COCH3(aq) + M0

(aq) + 2H+
(aq) (5.2)  

  

 Na 1ªetapa (Equação 5.1) o poliol atua como solvente para o composto 

inorgânico devido à sua alta constante dielétrica. Durante a 2ª etapa (Equação 5.2) 

ocorre à redução dos íons metálicos na fase líquida.  Os compostos metálicos são 

gerados e, devido à supersaturação, os processos de nucleação e crescimento das 

nanopartículas ocorrem. Trata-se de um método de preparação versátil, que possibilita a 

obtenção de diferentes materiais, e isto é possível devido o grande número de variáveis 

que este processo apresenta. Com o controle dessas variáveis torna-se possível a 

obtenção de determinados materiais.  Entre as variáveis podemos citar: os reagentes de 

partida, o tipo de poliol, a temperatura, a adição (ou não) de agentes redutores, adição e 

tipo de agente passivante e presença de íons OH+.  
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6 0 - Técnicas de Caracterização  

 

6.1 – Introdução 

  A caracterização de materiais magnéticos tem dois objetivos básicos:  

1. As medições dos parâmetros magnéticos intrínsicos da amostra, tais 

como; a magnetização de saturação, a temperatura de Curie, a constante 

de troca, as constantes de anisotropia e a magnetoestricção;  

2.  A determinação da lei constitutiva do material, ou seja, a dependência da 

magnetização em um campo efetivo, a qual se manifesta através de 

curvas de magnetização e histerese e os aspectos energéticos 

relacionados. [65] 

 Faremos aqui uma breve descrição de técnicas de caracterização, as quais foram 

utilizadas para analise estrutural e a análise das propriedades magnéticas dos materiais 

sintetizados quimicamente. As técnicas envolvidas aqui para os estudos dos materiais 

foram, as técnicas de Difração de raios-X (DRX) com a descrição detalhada do 

Método  de análise Rietveld usado para determinar a fase estrutural e ordenação  

apresentada  do material, Magnetômetro de amostra vibrante (MAV)- foi usado para 

investigação das propriedades magnéticas a temperatura ambiente das amostras 

adquiridas nas sínteses Sistema de Medidas de Propriedades Física (PPMS) – foi 

usados para medidas da magnetização em função da temperatura. Microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) – técnica que possibilita adquirir imagens do 

material sintetizado com uma resolução muito superior às obtidas por microscópicos 

ópticos comuns, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - técnica de 

caracterização que consiste em submeter a amostra a um feixe de elétrons.- 

Espectrometria de energia dispersiva de raios-x (EDS) – acessório essencial no 

estudo de caracterização microscópicas de materiais, útil para identificar e quantificar os 

elementos químicos numa determinada amostra. 

 

 



60 
 

6.2 - Difração de raios-X (DRX) 

  A difração de raios-X é uma técnica não destrutiva e de fundamental 

importância para determinar a estrutura de sólidos. Nesta técnica, raios-X são emitidos 

sobre a amostra em que se deseja analisar fornecendo um padrão de difração, a partir 

das distâncias interatômicas que nos possibilita a montagem da estrutura do cristal.  

 Em meados de 1913, os dois físicos ingleses - W.L.Bragg e W.H.Bragg - 

explicaram como ocorria a difração de raios-X em materiais cristalinos. De acordo com 

seus estudos e observações, deduziram que para determinados comprimentos de onda e 

direções incidentes em materiais cristalinos era possível identificar radiação espalhada 

em picos intensos que hoje se conhece como “picos de Bragg”. 

 A lei básica envolvida no método da difração de análise estrutural de amostras é 

a lei de Bragg. Quando um feixe colimado de raios-X com um comprimento de     

1,5406 �̇� colide sobre os átomos em uma rede cristalina, cada átomo atua como uma 

fonte de espalhamento. A rede cristalina atua como uma série de reflexões planas 

paralelas como podemos observar na Figura 6.1. 

  Na reflexão especular, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. A 

intensidade do feixe refletido em certos ângulos será máxima quando a diferença da 

trajetória entre as duas ondas refletidas para os dois planos do cristal for um múltiplo 

inteiro do comprimento de onda. Esta condição é conhecida como Lei de Bragg, e é 

dada pela relação abaixo. Esta lei é satisfeita apenas para comprimentos de onda 𝜆 ≤ 2𝑑  

 

                                        2𝑑 sen 𝜃 = 𝑛𝜆      (lei de Bragg)                                         (6.1) 

 

onde 𝜆 é o comprimento de onda de uma radiação-X, n é um número inteiro, d é a 

distancia entre planos atômicos em um plano cristalino (espaço interplanar) e 𝜃 é o 

ângulo de difração (ângulo de espalhamento). A intensidade dos raios-X difratados é 

medido em função do ângulo de difração 2𝜃.[66] 
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Figura 6.1:. Fenômeno da difração de Bragg. [65] 

 

 Analise de DRX padrão é utilizado para identificar fases cristalinas, orientação e 

para determinar propriedades estruturais como parâmetros de rede, tensão, tamanho de 

grãos, composição de fase, e a medida da distância d. Para podermos identificar todos 

esses parâmetros estruturais da amostra desconhecida, devemos comparar com os dados 

obtidos com padrões conhecidos no ICDD - International Centre of Diffration          

Data - (http://www.icdd.com/).  

 Para os valores  2𝜃 dos picos, os valores da distância d das redes, são calculados 

utilizando a equação (6.2). O parâmetro de rede a pode ser calculado para uma simetria 

cúbica usando a equação (6.3) abaixo.  

 

                                                 𝑑ℎ𝑘𝑙 =
𝑎

√ℎ2+𝑘2+𝑙2
                                                         (6.2) 

 

 Para um sistema genérico (𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐; 𝛼 ≠ 𝛽 ≠ 𝛾), a relação fica: 
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                    (6.3) 

 

Portanto, as posições das reflexões de Bragg dependem unicamente de 

parâmetros estruturais: grupo espacial (a famílias hkl) e parâmetros de rede     

(distâncias interplanares). Onde h,k,l são os índices de Miller indicando os planos 

cristalinos e a é o parâmetro de rede. 

 Para se estimar o tamanho do cristalito é utilizado  a largura a meia altura do um 

pico, a posição do pico de difração e a formula de Scherrer (6.4), o qual é considerado o 

método mais simples para se fazer esta medida [67].  

 

                                                        𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
                                                           (6.4) 

 

onde D é o tamanho do cristalito, K é o fator de forma (K≈ 1), 𝜆 é o comprimento de 

onda da radiação-X, 𝛽 é a largura a meia altura do pico FWHM em radianos e 𝜃 é o 

ângulo de Bragg.  

O parâmetro 𝛽 pode ser corrigido utilizando a equação (6.5). 

 

                                                        𝛽 = √𝛽𝑒𝑥𝑝2 − 𝛽𝑖𝑛𝑠𝑡
2                                                (6.5) 

 

Onde 𝛽𝑖𝑛𝑠𝑡 é a largura instrumental extraída da amostra padrão que tenha um tamanho 

de partícula muito grande, aproximadamente 10 micrômetros e 𝛽𝑒𝑥𝑝 e a largura 

experimental da meia altura do pico da amostra a ser analisada [68].   
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 O Padrão de difração de um material policristalino pode ser pensado como uma 

coletânea de reflexões, cada uma tendo uma altura, posição, largura. A área integrada é 

proporcional à intensidade de Bragg 𝐼𝑘 , onde K corresponde ao índice de Miller da 

reflexão h,k,l. 𝐼𝑘  é proporcional ao quadrado do valor absoluto do fator de estrutura, 

|𝐹𝐾|
2. O método Rietveld (descrito na próxima seção)  tem a particularidade de resolver 

picos sobrepostos e para isso é necessário que se tenha primeiramente um padrão. O 

método Rietveld, portanto se constitui um refinamento de estrutura [68].     

 O difratômetro de raios-X utilizado para obtenção dos difratograma foi o modelo 

Miniflex II - D/tex da marca Rigaku mostrado na Figura 6.2, no qual o raio do 

goniômetro é de 150 mm, com velocidade de varredura de 0,01 até 100°/min. e 

intervalo angular de +2 até +150° do DFTE – UFRN (Departamento de Física Teórica e 

Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte).   

 

 

Figura 6.2: Imagem do difratômetro de raios-X modelo MiniFlex II da Rigaku do LNMS no DFTE-

UFRN 

 

6.3 - Método  de análise Rietveld 

  O método Rietveld foi desenvolvido para refinar a estrutura de materiais 

cristalinos por meio da difração do pó. Com o tempo este método provou ser bem 

satisfatório, demonstrando que até proteínas com um grande número de átomos podem 
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ser refinados com sua utilização. Apesar do método Rietveld ter sido inicialmente 

reconhecido apenas no meio acadêmico, hoje tem-se um panorama totalmente diferente 

em relação a este método, o qual é utilizado tanto nos meios acadêmicos, quanto na 

indústria, que vão desde a exploração de petróleo a fabricação de cimentos. Logo se 

observou que o método Rietveld deixou de ser exclusivo apenas de cristalógrafos. [52]  

 O método de Rietveld consiste na simulação matemática de um difratograma de 

uma amostra com o emprego da equação (6.6) e no seu posterior ajuste ao difratograma 

experimental desse material medido em um difratômetro. 

 

𝛾𝑖 = 𝜙𝜏 ∑ (𝐹(ℎ𝑘𝑙)2𝑚(ℎ𝑘𝑙)𝐿𝑃(ℎ𝑘𝑙)𝑇(ℎ𝑘𝑙)𝑃(ℎ𝑘𝑙)𝐸(ℎ𝑘𝑙)
Ω

𝐻
𝐴)ℎ𝑘𝑙                            (6.6) 

 

Onde: 𝜸𝒊é altura do ponto i em um difratograma acima da linha de base ou background; 

𝛟 é o fator de escala; 𝜏 é o fator de correção de Brindley, F(hkl) é o fator de estrutura 

do plano (hkl); m(hkl) é o fator de multiplicidade do plano (hkl); LP(hkl) é o fator de 

Lorentz - polarização do plano (hkl); T(hkl) é o fator de temperatura para o plano (hkl); 

P(hkl) é o fator de orientação preferencial (r de March) para o plano (hkl); E(hkl) é o 

fator de extinção para o plano (hkl); 𝛀 é a função de perfil; H é a largura meia altura do 

pico de difração e A é o fator de assimetria do pico. O sinal ∑ indica que 𝜸𝒊 corresponde 

à soma de todas as reflexões (hkl) que contribuem para a intensidade de difração em 

uma mesma posição do difratograma. Fazendo uma analogia ao procedimento 

estatístico da análise de regressão envolvendo pares de valores (x,y), os valores 

experimentais medidos em laboratório corresponderiam às posições (x = 2θ) e às alturas 

(y = intensidades) dos pontos do difratograma; o difratograma calculado, por sua vez, 

corresponderia ao melhor modelo de partida a ser ajustado aos pontos experimentais. O 

ajuste do difratograma teórico ao observado é realizado pelo método dos mínimos 

quadrados, ou seja, de modo a minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre 

cada ponto calculado e seu respectivo ponto observado. Dai o termo refinamento, muito 

utilizado quando se trata do método de Rietveld. Um refinamento consiste em 

determinar as propriedades cristalográficas do material em análise [70]. 
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 A introdução do método Rietveld no meio científico foi de grande importância 

para o avanço na analise de padrões de difração de amostras, que ao contrário de outras 

técnicas naquele tempo, era capaz de lidar de forma satisfatória com as fortes 

sobreposições de reflexões. Este método foi usado pela primeira vez para a difração de 

nêutrons (radiação monocromática) onde a posição das reflexões se encontram em 

termos do ângulo de Bragg 2θ. [71]  

Existem vários programas que utilizam o método de Rietveld para facilitar o 

processo de refinamento das amostras.  Neste trabalho foi utilizado o programa MAUD 

(Material Analysis Using Diffraction), o qual tem um bom desempenho para análises 

quantitativa das fases, deformação- tamanho e textura e filmes finos.   

 

6.4 – Magnetometria 

  A magnetometria esta relacionada às técnicas que permite caracterizar as 

propriedades magnéticas de diferentes materiais. Diferencia-se pela sensibilidade, 

rapidez e precisão, tendo uma técnica adequada de medida para cada tipo de 

experimento, seja na medição de propriedades magnética em pó, assim como a medida 

de propriedades magnéticas em filmes. Descreveremos adiante a técnica utilizada neste 

trabalho.  

 

6.4.1 - Magnetómetro de Amostra Vibrante (MAV) 

  Este equipamento foi desenvolvido em 1955 por S. Foner e é algum 

tempo depois chamado de Magnetômetro de Foner. A ideia também foi publicada por 

G.W.Van Oosterhout e por P.J. Flanders.[8] Magnetometria de amostra vibrante (MAV) 

é uma técnica de medição que permite determinar o momento magnético de uma 

amostra com uma precisão muito elevada, obtendo assim a curva de histereses para a 

amostra ao qual estar medindo. [73] 
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 6.4.2 - Principio de Medição 

  O MAV baseia-se na Lei de Faraday, que prevê que uma força 

eletromotriz é gerada numa bobina quando existe uma variação de fluxo através da 

bobina. Em um sistema de medição, uma amostra magnética vibra nas proximidades de 

duas bobinas captadoras, como mostra a Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3: representação esquemática de um MAV [74]. 

 

 O oscilador fornece um sinal senoidal que é traduzido pelo conjunto de 

transdutor em uma vibração vertical. A amostra que é fixada no final da haste vibra com 

uma determinada frequência e amplitude em torno de 60 a 80 Hz e 1 mm, 
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respectivamente. A amostra é centralizada entre dois polos de um eletroímã que gera um  

alto campo homogêneo 𝐻0⃗⃗ ⃗⃗  . Campos fortes na faixa de 106 A/m podem ser produzidos 

com um sistema de MAV em laboratórios. Sobre os polos magnéticos do eletroímã, são 

montadas bobinas de captação estacionária. O centro de simetria das bobinas coincide 

com o centro de simetria da amostra. Assim, a variação do fluxo magnético originado a 

partir do movimento vertical (dado pela haste) da amostra magnetizada, origina uma 

tensão induzida 𝑈𝑖𝑛𝑑  nas bobinas. Sendo o campo 𝐻0⃗⃗ ⃗⃗   constante, ele não tem efeito sobre 

a tensão, porém é necessário apenas para a magnetização da amostra. De acordo com 

Faraday, a voltagem em um único enrolamento da bobina captadora pode ser escrito 

como: [73] 

                                                          𝑈𝑖𝑛𝑑 = −
𝜕Φ

𝜕𝑡
                                                        (6.7) 

 

Onde Φ é o fluxo magnético. Para as bobinas captadoras com uma superfície plana A e 

um enrolamento  𝑛𝑤, a equação (6.7) e dada por: 

 

                                                           𝑈𝑖𝑛𝑑 = −𝑛𝑤𝐴
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
                                               (6.8) 

 

Quando se coloca a amostra dentro do campo homogêneo 𝐻0⃗⃗ ⃗⃗  , ela ficará magnetizada e 

terá uma magnetização �⃗⃗� . Onde �⃗⃗�  é defino pela resultante do momento magnético �⃗⃗�  

por unidade de volume, ou seja:  

 

                                                             �⃗⃗� = ∫
𝑑�⃗⃗⃗� 

𝑑𝑉
𝑑𝑉                                                   (6.9) 
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A densidade do fluxo magnético �⃗�  próximo da amostra agora é dada por; 

 

                                                      �⃗� = 𝜇0(�⃗⃗� 0 + �⃗⃗� )                                                 (6.10) 

 

Em um campo magnético 𝐻0⃗⃗ ⃗⃗  , constante nós teremos que; 

 

                                                                
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
=
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
                                                      (6.11) 

 

Onde a variação do fluxo magnético no tempo se origina a partir do movimento vertical 

da amostra relativo às bobinas. A variação do fluxo detectado pelas bobinas é, portanto 

proporcional ao numero de medições: a frequência 𝜔 de vibração e suas amplitudes Z, o 

momento magnético �⃗⃗�  da amostra e a distância 𝑦0das bobinas captadoras. Além disso, 

𝑈𝑖𝑛𝑑  pode ser aumentada através do aumento do número de enrolamentos 𝑛𝑤 e o 

número de bobinas de captação 𝑛𝑐 utilizados na configuração. Igualmente, a geometria 

da amostra, representada aqui pelo fator G, tem influencia na indução.  

 

                                          𝑈𝑖𝑛𝑑(𝑡) ∝  −
�⃗⃗⃗� 𝜔𝑛𝑤𝑛𝑐𝐺 cos(𝑤𝑡)

𝑦0
                                         (6.12) 

 

A configuração de medida é sensível até mesmo para momentos magnéticos 

baixos.  Hoje os MAVs são capazes de detectar momentos magnéticos abaixo da ordem 

de  𝜇𝑒𝑚𝑢, o qual corresponde aproximadamente 10−9g de ferro [56].  
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No LNMS no DFTE-UFRN dispomos de um magnetômetro de amostra vibrante 

o qual pode ser visto na Figura 6.4, que foi utilizado para se realizar as caracterizações 

das amostras deste trabalho. 

 

 

Figura 6.4: a) Visão geral do MAV (PC - controle de vibração, controle do campo e processamento de 

dados); c) cabeça do MAV com o conjunto do transdutor integrado e  cabeça rotativa de fixação de haste 

para amostra;      d) visão das bobinas captadoras acoplada entre os polos; f) conjunto de controle do 

VSM (lock-in, fonte DC gaussimetro) e o sistema de refrigeração. 

 

Os componentes do sistema da LakeShore MAV 7300 são mostrados na     

Figura 6.4: (a) o controlador de MAV e um PC com software da Lakeshore "IDEIAS 

MAV" para controlar os componentes e recolher os dados medidos. (c) o electroímã, 

com as peças polares em que as bobinas de captação são montadas; (b, d, e) e a vibração 

/ cabeça rotativa com parafusos de posicionamento para centralizar a haste oscilante; (f) 

O sistema MAV também compreende uma fonte de alimentação bipolar DC (± 50V,     

± 100 A), um sistema de refrigeração tanto para o eletroímã quanto para fonte de 

alimentação. 
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6.5 -  Sistema de Medidas de Propriedades Física (PPMS) 

  O sistema de medidas de propriedades físicas, conhecido também como 

PPMS (physical property measurement system), é capaz de realizar medidas de 

múltiplas propriedades físicas, por exemplo, elétricas, magnéticas e térmicas. 

Esse equipamento Figura 6.5 possibilita a realização de medidas em 

temperaturas que variam de 50 mK à 900 K num campo magnético de até 

aproximadamente 14 T. Vem equipado com uma magnetômetro de amostra vibrante de 

sensibilidade de 10-6 emu. 

 

 

Figura 6.5: Sistema de medidas de propriedades físicas. 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se o PPMS para efetuar medidas da magnetização 

em função da temperatura (M⃗⃗⃗ xT) numa região de temperatura compreendida entre      

300 K à 900 K. 

 

 

6.6 -  Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

  O microscópio eletrônico de transmissão se tornou uma ferramenta 

essencial e muito poderosa para a ciência de materiais. Um feixe de elétrons de alta 

energia brilha através de uma amostra muito fina, e as interações entre os elétrons e os 

átomos da amostra poder ser usados para observar características como a estrutura de 

cristal e outras características, como desorganização e fronteira de grãos.  Há quatro 

componentes principais para um microscópio eletrônico de transmissão: Uma coluna 
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óptica de elétrons, um sistema de vácuo, os componentes eletrônicos necessários, 

(suprimento de lentes para concentrar e defletir o feixe e o gerador de alta tensão para a 

fonte de elétrons), e um software para controle do equipamento. [12] O MET tem os 

mesmos princípios básicos de funcionamento do microscópio óptico, mas em vez de 

usar luz, utiliza elétrons. Uma vez que o comprimento de onda dos elétrons  é muito 

menor do que o da luz, a resolução óptica das imagens  alcançada pelo MET é muito 

melhor do que a de um microscópio óptico. [75]  

 O sistema de imagem do MET consiste em uma lente objetiva, lentes do projetor 

e uma tela de fluorescência. A lente objetiva foca o feixe depois que ele passa através da 

amostra formando uma imagem intermediária. A imagem intermediária é ampliada por 

uma lente do projetor para formar uma imagem final. Em um microscópico óptico as 

lentes são feitas de vidro e tem distância focal fixa, porem em um MET as lentes 

eletromagnéticas utilizadas consistem de ferromagneto e bobinas de cobre. Em um MET 

a distância focal das lentes eletromagnéticas pode ser alterada variando a corrente 

através da bobina. Um feixe de elétrons ao invés de um fóton (feixe de luz) é usado para 

formação da imagem no MET. Devido ao comprimento curto de ondas o MET pode 

obter uma resolução superior a de um microscópio óptico. Um diagrama esquemático de 

um Microscópio Eletrônico de Transmissão é mostrado na Figura 6.6.[77] 

 Pelo conceito de resolução sabe-se que a menor distância entre dois pontos que 

podemos determinar através de nossos olhos é cerca  de  0,1 - 0,2 mm, dependendo de 

quão bom os nossos olhos são. Esta distância é a resolução ou poder de determinação de 

nossos olhos. O instrumento que pode mostrar imagens com fino detalhe do que 0,1 mm 

poderão ser descrito como microscópico. O critério de Rayleigh define a resolução do 

microscópico de luz como: 

 

𝑅 =
0.61𝜆

𝜇 sin 𝛽
                                                           (6.13) 

 

Onde 𝜆 é o comprimento de onda da radiação, 𝜇 é o índice de refração do meio visto e 𝛽 

é o semi-ângulo da coleção de lentes de aumento. A variável do índice de refração e o 

semi-ângulo é pequeno, assim, a resolução do microscópio de luz é decidido 
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principalmente pelo comprimento de onda da fonte de radiação. A resolução do 

microscópico eletrônico dever ser melhor do que a de um microscópico óptico [78]. 

 

Figura 6.6: Diagrama esquemático de um MET [77]. 

 

Baseado na dualidade onda-partícula, sabemos que o elétron também tem 

propriedades ondulatórias e seu comprimento de onda é dado por:  

 

𝜆 =
ℎ

𝑝
                                                            (6.14) 
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Se um elétron é acelerado por um potencial eletrostático cai a energia cinética 

(eU), o comprimento de onda do elétron pode ser descrita como : 

 

λ =
h

√2m0eU(
eU

2m0c
2)

                                               (6.15)  

 

Se tomarmos o potencial como 100 KeV, o comprimento de onda é de       

0,0037 nm [78]. 

 Uma das grandes vantagens da Microscopia Eletrônica de Transmissão é alta 

ampliação que varia entre 50 para 106 e sua capacidade de fornecer informações tanto 

da imagem quanto da difração de uma única amostra. Esta alta ampliação do MET é 

dada pela expressão: 

 

                                                           𝐿 =
ℎ

√2𝑚𝑞𝑉
                                                       (6.16) 

 

Onde m e q são a massa e a carga do elétron, h é a constante de Planck e V e a diferença 

de potencial através do qual os elétrons são acelerados [79]. 

 

 6.7 -  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Sistemas de 

Energia Dispersiva (EDS) 

 

  A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma técnica de 

caracterização que consiste em submeter uma amostra a um feixe de elétrons. Esse feixe 

interage com a região de incidência da amostra até uma profundidade que pode variar de 

alguns micrômetros, dependendo da natureza da amostra, e gera elétrons secundários ou 

elétrons retroespelhados em relação ao feixe primário. Esta região é conhecida por 
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volume de interação, o qual gera os sinais que são detectados e utilizados para a 

formação da imagem e para microanálise [80]. O microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) é geralmente utilizado para observações de amostras espessas, ou seja, 

basicamente não transparentes a elétrons. A razão principal de sua utilização está 

associada a alta resolução que pode ser atingida é da ordem de 30 nm, e a grande 

profundidade de foco, da ordem de 300 vezes melhor que a do microscópio ótico, 

resultando em imagens com aparência tridimensional.  

   O MEV é um aparelho que pode fornecer rapidamente informações sobre a 

morfologia e identificação de elementos químicos de uma amostra sólida. Sua utilização 

é comum em biologia, odontologia, farmácia, engenharia, química, metalurgia, física, 

medicina e geologia. O MEV é dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a 

observação e análise de características microestruturais de objetos sólidos, tendo como 

principal razão sua alta resolução que ser obtida quando as amostras são observadas.  

 O princípio de funcionamento de um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a 

superfície da amostra, ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do 

detector a uma tela catódica cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela 

do feixe incidente. Por um sistema de bobinas de deflexão, o feixe pode ser guiado de 

modo a varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular. O sinal de 

imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal 

recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a 

observação [81]. 

No MEV os sinais de maior interesse são normalmente as imagens dos elétrons 

secundários e dos elétrons retroespalhados, ao passo que na microssonda eletrônica e o 

sinal de maior interesse correspondente aos raios-X características, resultantes do 

bombardeamento do feixe de elétrons sobre a amostra, permitindo a definição 

qualitativa ou quantitativa dos elementos químicos presentes em um microvolume. A 

Figura 6.7 mostra o diagrama esquemático de um MEV [77]. 
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Figura 6.7: Diagrama esquemático de um MEV [77]. 

 

O MEV pode ser acoplado ao sistema EDS (Energy Dispersive System), o qual 

pode ser usado para determinar a composição qualitativa e semi-quatitativa das 

amostras, a partir da emissão de raios-X característicos. O limite de detecção é da ordem 

de 1%, mas pode variar de acordo com as especificações determinadas para analise da 

amostra. O sistema EDS tem como vantagem os perfis mapas químico que possibilitam 

o estudo das zonas na amostra. O perfil químico determina a variação da composição 

encontrada na amostra ao longo de uma linha preestabelecida e o mapa químico 

quantifica a composição de uma área da amostra exposta ao feixe de elétrons. Também 

existem desvantagens no uso do sistema EDS, o qual limita a analise pelo Z médio da 

região ionizada, pois apenas os elementos com Z superior a 4 são detectados e 
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quantificados por esta técnica [83].  Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura 

Hitachi Tabletop Microscope TM-3000 do Laboratório de Caracterização de Materiais 

do DEMat (Departamento de Materiais) da UFRN, para verificar a analise morfológica  

elementar qualitativa, semi-quantitativa de raios-X das amostras estudadas. O detector 

EDS utilizado para o estudos das amostras foi modelo SwiftED3000 da Oxford 

Instruments do Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do DEMat da 

UFRN.  
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7.0 - Materiais e procedimentos utilizados para obtenção das 

 nanopartículas. 

 A síntese de nanopartículas do sistema Sm-Co tem sido muito estudada devido 

às suas propriedades estruturais e magnéticas (magneto permanente). Estudos feitos na 

síntese de nanopartículas combinando terras-raras leves (Sm, Pr, etc) com metais de 

transição em particular o cobalto, mostrou que poderia se obter resultados promissores, 

como a alta magnetização de saturação (elevada remanência), assim como uma alta 

anisotropia magnetocristalina na maioria das fases TRCo5. Na literatura pode-se 

encontrar a aplicação do método poliol para obtenção de nanopartículas de compostos 

intermetálicos com elementos do bloco f, ou seja, os lantanídeos, os quais apenas para o 

composto intermetálico SmCo5 foi explorado através de várias abordagens. No entanto, 

a síntese de nanopartículas de lantanídeos em solução continua a ser um desafio, não 

somente devido ao elevado potencial, mas também devido à natureza extremamente 

reativa das nanopartículas de compostos contendo elementos do bloco f.  As reações 

químicas envolvidas na síntese poliol podem ser descritas como  se segue abaixo [15]. 

 

HOCH2CH2OH → CH3CHO + H2O                            (7.1) 

 

2CH3CHO + 2M+ → CH3COCOCH3 + 2M + 2H+                    (7.2) 

 

O Sm3+ e Co2+ podem tomar elétrons de acetaldeído (CH3CHO) e então são 

reduzidos para Sm e Co. Porém o potencial de eletrodo inicial do Sm3+ (E0 = - 1,55V) é 

muito menor do que o do Co2+ (E0 = -0,282V). O Co2+ tende a reduzir e crescer mais 

rápido no processo de síntese, portanto deve-se prolongar a reação para o Sm3+. Para 

que isso aconteça o Sm3+ e o Co2+ devem ser reduzido de forma simultânea (co-

redução). Para conseguir a formação dos compostos SmCo, foi projetado o dispositivo 

apresentado na Figura 7.1 com o qual teve-se controle da velocidade da reação 

adicionando a solução de CH3COOH (ácido acético), que resultou na co-redução do 
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Co2+ e Sm3+, enquanto os compostos SmCo foram sintetizados in-situ. A presença do 

CH3COOH pode aumentar a concentração H+ e diminuir a redução do Co2+. Desse 

modo, o intervalo no tempo de redução de Co2+ e Sm3+ é encurtado enormemente de 

modo a realizar a co-redução. A Figura 7.1 mostra o diagrama esquemático da síntese 

de co-redução de acordo com a Equação 7.2. 

 

 

Figura 7.1 - Diagrama esquemático da síntese de co-redução  [15]. 

 

 

Tendo em vista como objetivo a síntese de nanopartículas do sistema Sm-Co, neste 

trabalho foram preparadas quatro amostras do sistema binário Sm-Co, com os seguintes 

reagentes analíticos, assim como suas respectivas  fórmulas moleculares, massa 

molecular, origem e pureza, listados na Tabela 7.1. 

 

 

Tabela 7.1: materiais utilizados nos procedimentos experimentais 

Reagentes 

 

Fórmula  M.M   (g/mol) Origem Pureza 

[%] 
Ácido Acético CH3COOH 60,05 Synth P.A. 

Nitrato de Cobalto (II,III)  Co(NO3)2.6H2O  291,03 Aldrich Chemistry 99,9 

Hexano C6H14 86,17 CRQ P.A. 

Metanol CH3OH 32,04 VETEC P.A 

Polivinilpirrolidona (PVP) (C6H9NO)n 125,14 Sigma-Aldrich _ 

Nitrato de Samário (III) Sm(NO3)3.6H2O 444,46 Aldrich Chemistry 99,9 

Tetraetilenoglicol C8 H18 O5 194,22 Aldrich Chemistry 99,0 
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Além dos reagentes citados na Tabela 7.1, foram também utilizados os materiais 

que compõem o aparato na Figura 7.2 assim como uma balança de precisão para 

pesagem dos componentes para sintetização das nanopartículas e um termômetro a laser 

para controle da temperatura. As sínteses para obtenção de nanopartículas magnéticas 

de SmCo foram realizadas em um sistema de refluxo assistido por balão três bocas de 

fundo redondo e coluna de refluxo acoplado em atmosfera de nitrogênio como 

observado na Figura 7.2. O aparelho de refluxo é um sistema de aquecimento de uma 

mistura de reação por um longo período de tempo. Este possui um dispositivo que evita 

a evaporação do solvente chamado condensador que funciona pelo mecanismo de 

transferência de calor que reduz um fluido de seu estado de vapor ao estado líquido, 

dando ao sistema de refluxo uma grande importância no método da síntese por póliol 

para a obtenção de nanopartículas.  

 

 

Figura 7.2: Aparato experimental para preparação de sínteses das nanopartículas. (crédito das imagens: 

Autor) 
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Descrição das partes da montagem do sistema da Figura 7.2. 

1. Agitador magnético com controlador de velocidade, com o qual se controla a 

velocidade do misturador, deixando a síntese com agitação constante. 

2. Manta aquecedora com regulador de temperatura externo, com o qual se tem um 

controle melhor da temperatura que se deve submeter a síntese, sendo a 

temperatura máxima da manta de 350 ºC. 

3. Balão de três bocas alinhadas com fundo redondo de 250 ml. Sendo cada boca 

utilizada para adição de precursores e acoplamento do condensador. 

4. Condensador de refluxo com bolas de 300 mm com 2  juntas. Um condensador 

de refluxo arrefecido por água tem dois tubos de vidro. O tubo interior 

transporta o vapor quente, enquanto que o tubo exterior leva a água. A água é 

utilizada para arrefecer o vapor. 

5. Mangueira para entrada de água para o resfriamento 

6. Mangueira para entrada de Nitrogênio para produzir a atmosfera dentro do 

balão. 

7. Mangueira para vazão de água que fica liberando a água que entra. 

8. Torneira de vidro com abertura na lateral para fixação das seringas contendo o 

TEG + PVP e o ácido acético para posterior adicionamento e para controle da 

atmosfera dentro do balão, ou seja, o purgamento. 

9. Seringa de 5 ml para armazenagem da solução de TEG + PVP a qual será 

adicionado a 200 ºC. 

10. Seringa de 1 ml para armazenagem da solução de ácido acético, o qual será 

adicionado a 100 ºC. 

11. Suportes com garras para fixação do sistema, ou seja, do condensador e do balão 

de três bocas alinhadas.  
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7.1 - Síntese das Nanopartículas do Sistema  SmCo 

7.1 .1 - Síntese pelo método Póliol 

 

 Para a obtenção das nanopartículas foi utilizada a formulação apresentada 

na Tabela 7.2, onde estão descritos os reagentes e quantidades estequiométrica de       

1 mM de Sm para 5 mM de Co, sendo estas as quantidades padrões para os volumes 

de ácidos acético utilizados através  do método póliol. 

 

Tabela 7.2: Reagentes e quantidades adotados segundo cálculos estequiométricos. 

REAGENTES QUANTIDADES ÁCIDO ACÉTICO (ml) 
Nitrato de Samário 444,7       mg 1ª Amostra (ARS_0%) 0,00  

Nitrato de Cobalto 1.455,1    mg 2ª Amostra (ARS_5%) 0.05 

tetraetilenoglicol 10            ml 3ª Amostra (ARS_7%) 0,07 

PVP 400          mg 4ª Amostra (ARS_9%) 0,09 

 

O processo de produção das nanopartículas do sistema binário Sm-Co, ocorreu no 

Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos do DFTE-UFRN, seguindo as 

etapas descritas abaixo: 

1. Pesagem dos nitratos a ser usados no processo; 

2. Diluição dos nitratos no balão de três bocas com 10 ml de TEG, com agitação 

magnética; 

3. Preparação da solução de TEG com Polivinilpirrolidona (PVP), para posterior 

adicionamento; 

4. Controle da temperatura do liquido até temperatura de 200 ºC (473,15 K), para 

o adicionamento da solução TEG com Polivinilpirrolidona (PVP); 

5. Controle da temperatura até obter a temperatura máxima de 300ºC            

(573,15 K), sendo esta temperatura o ponto de ebulição do poliol, ou seja, o 

TEG (314 ºC) a partir da qual ocorrem o processo de nucleação e crescimento 

das partículas, deixando a essa temperatura durante 2 horas, sobre  agitação; 

6. Desligamento do controle de temperatura após 2 horas, deixando a solução 

esfriar; 
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7. Centrifugação do líquido adquirido para separação dos precipitados de 

nanopartículas e o sobrenadante; 

8. Secagem, maceramento e caracterização das nanopartículas adquiridas.  

 

Foram realizados a sínteses de quatro amostras de nanopartículas metálicas 

utilizando o método poliol. A sequência das sínteses esta relatadas abaixo com suas 

devidas medidas e procedimentos, sendo que foi alterado apenas um parâmetro (no caso 

a porcentagem do acido acético adicionado) para obter as nanopartículas para os 

devidos estudos. O ácido acético como surfactante foi adicionado à temperatura de     

100 ºC para o controle e estabilização da redução dos nitratos, pois a temperatura de 

refluxo do solvente geralmente esta em 100<T<300 ºC no nosso caso o TEG. 

 

 

1ª AMOSTRA 

 Em um balão de três bocas foi adicionado 10 ml de TEG o qual foi posto em 

agitação constante, previamente foram adicionado 444,7 mg de Nitrato de Samário 

[Sm(NO3)3] e 1.455,1 mg de Nitrato de Cobalto [Co(NO3)3], purgado durante              

10 minutos com N2, após isso todo o sistema foi fechado sob temperatura de 

aquecimento e com atmosfera inerte de N2. Após atingir a temperatura de 200 °C 

(473,15 K) foi adicionado uma solução de TEG contendo PVP com uma massa de     

400 mg, deixando o sistema durante uma período de  duas horas a temperatura de 

aproximadamente 300 °C (573.15 K). Após este tempo desligou-se o aquecimento e 

deixou-se o sistema resfriar para posterior recolhimento do produto final. 

 

2ª, 3ª  e  4ª AMOSTRA 

Em um balão de três bocas foi adicionado 10 ml de TEG o qual foi posto em 

agitação constante, previamente foram adicionado 444,7 mg de Nitrato de Samário 

[Sm(NO3)3] e 1.455,1 mg de Nitrato de Cobalto [Co(NO3)3], purgado durante 10 

minutos com N2, após isso todo o sistema foi fechado sob temperatura de aquecimento e 
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com atmosfera inerte de N2. Após atingir a temperatura de 100 °C (373 K) foi 

adicionada uma solução de 0,5 ml, 0,7 ml e 0,9 ml de ácido acético, ao atingir a 

temperatura de 200 °C (473,15 K) foi adicionado uma solução de TEG contendo PVP 

com uma massa de 400 mg, deixando o sistema durante uma período de  duas horas a 

temperatura de aproximadamente 300 °C (573.15 K). Após este tempo desligou-se o 

aquecimento e deixou-se o sistema resfriar para posterior recolhimento do produto final. 

Pode-se observa que para 1ª amostra não houve nem um adicionamento do ácido 

acético, enquanto que para 2ª, 3ª e 4ª amostra foram adicionado determinado volume de  

ácido acético nas sínteses.  Para todo o processo de obtenção das nanopartículas de 

SmCo, teve-se um controle aproximado do aumento da temperatura, observando que no 

decorrer do processo mudanças perceptíveis na coloração do líquido. Na Figura 7.3 

podemos ver uma sequência na mudança da coloração, enquanto a temperatura 

aumentava. 

 

 

Figura 7.3: Imagem mostrando a mudança na coloração no processo de produção de síntese das 

nanopartículas. (crédito das imagens: Nazareno Filho) 
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Na Figura 7.3 podemos observar a mudança na coloração durante o processo de 

produção das nanopartículas, todas essas mudanças foram observadas em cada fase de 

produção de cada amostra adquirida. As imagens 1, 2 e 3 indicam a coloração no inicio 

do processo, as imagens 4, 5 e 6 indicam a coloração na parte intermediária do processo, 

enquanto as imagens 7, 8 e 9 indicam a coloração já no produto final do processo de 

síntese das nanopartículas.   

Após a finalização do processo, como produto final foi obtido um líquido negro e 

denso, o qual foi adicionado uma mistura de Hexano mais Metanol, para fazer a 

lavagem,  separação e purificação das nanopartículas magnéticas a qual se deu por meio 

de centrifugação. A centrifugação se deu para fazer a separação dos precipitados de 

nanopartículas e os sobrenadantes o qual foi submetido a medida do pH. Utilizou-se um 

modelo Centrifuge 5810 R da Eppendorf, para fazer a centrifugação.  Toda 

centrifugação e lavagem foi feita em um líquido de Hexano mais Metanol em uma 

velocidade de 12000 rpm durante um tempo de 10 minuto, até a obtenção do pH 

desejado. 

Todas as amostras obtidas foram caracterizadas estruturalmente e magneticamente 

e analisadas através de técnicas citadas e comentadas nos capítulos anteriores. 

Para melhor entendimento das descrições anteriores as Figuras 7.4 e 7.5 fornecem 

uma visão mais ampla do processo de síntese. 
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Figura 7.4: Fluxograma das etapas de processo de síntese para primeira amostra (crédito das imagens: 

Nazareno Filho) 
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Figura 7.5: Fluxograma das etapas de processo de síntese para 2ª, 3ª e 4ª amostras (crédito das imagens: 

Nazareno Filho) 
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8.0 Resultados e Discussão 

 

     Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos resultados obtidos nos 

processos de caracterização estrutural e magnética das amostras do sistema Sm-Co. 

Nas próximas seções serão discutidos os resultados obtidos através das técnicas de 

difração de raios-X, Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Magnetometria das amostras, denominadas de   

ARS-0%; ARS-5%; ARS-7% e  ARS-9%, sendo essas porcentagens a quantidade 

da ácido acético adicionadas nas sínteses da amostras. 

    

8.1 - Difratometria de Raios – X 

 

   A Figura 8.1 mostra os difratogramas de raios-X das amostras ARS-0% (A); 

ARS-5%(B); ARS-7%(C) e  ARS-9%(D), adquiridas através do método poliol. 

 

 

Figura 8.1: Padrão de difração de raio-X das amostras obtidas. 
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 Na Figura 8.1 pode-se observar os dados experimentais (preto) e os ajustes 

teóricos (vermelho), obtidos através da superposição de algumas fases do sistema 

binário Sm-Co. Sendo que cada amostra apresenta diferentes concentrações de acido 

acético (CH3COOH).  Os difratogramas foram submetidos ao refinamento pelo método 

Rietveld indexados com cartas cristalográficas adquiridas no portal da pesquisa 

(http://www.icdd.com/), utilizando software MAUD e o Match, sendo observada a 

formação de mais de duas fases distintas, ou seja, as fases: Sm2Co7, Sm2Co17 e 

Sm5Co19, havendo uma predominancia da fase Sm2Co17. Na amostra ARS_0% (A) 

nota-se um pico no intervalo de 15 a 20 o qual foi idetificado pelo refinamento como 

sendo da fase Sm2Co17, um estudo mais minucioso revelou ser textura a causa deste 

efeito. As informações obtidas através do refinamento sobre o sistema cristalino, a 

quantificação das fases em porcentagem de massa, dos parâmetros de rede e o 

tamanho dos cristalitos são mostrados na Tabela 8.1. 

 

Tabela 8.1: Parâmetros estruturais obtidos com o refinamento Rietveld das amostras. 

 

Amostras 

Massa dos compostos 

identificados (%) 

 

Simetria 

Grupo 

Espacial 

Cristalitos 

(nm) 

P. rede (Å) 

a c 

 

ARS-0% 

Sm2Co7 6,70 Hexagonal P63/mmc 7,9 5,04 24,31 

Sm2Co17 66,70 Trigonal R-3m:H 9,0 8,55 12,16 

Sm5Co19 26,60 5,8 4,98 50,50 

 

ARS-5% 

Sm2Co7 6,2 Hexagonal P63/mmc 8,1 5,00 27,32 

Sm2Co17 73,9 Trigonal R-3m:H 9,2 8,65 12,78 

Sm5Co19 19,9 9.0 5,06 53,40 

 

ARS-7% 

Sm2Co17 43,7 Trigonal R-3m:H 7.1 8,57 8,71 

Sm5Co19 56,3 4.5 4,95 52,91 

 

ARS-9% 

Sm2Co7 7,38 Hexagonal P63/mmc 10,3 5,01 27,32 

Sm2Co17 69,54 Trigonal R-3m:H 9,8 8,58 12,81 

Sm5Co19 23,08 9,0 5,03 53,54 

Cartas de Identificação  (ICSD)  

Sm2Co7 Sm2Co17 Sm5Co19 

622054 628751 625202 
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Na Tabela 8.1 apresentam-se os parâmetros estruturais obtidos com o refinamento 

Rietveld das amostras, na qual se observa variações perceptíveis nos parâmetros de 

rede, nos tamanhos dos cristalitos e também nas porcentagens de massa para cada uma 

das fases encontradas nas amostras adquiridas no processo de síntese. Se constatou que 

à medida que se variou a quantidade de ácido acético adicionado ao processo de síntese 

os parâmetros de rede também variaram, indicando a influencia que o ácido apresenta 

sobre a formação das nanopartículas. Nos dados apresentados podemos notar que a fase 

Sm2Co17, é a fase majoritária em comparação das outras fases apresentadas. 

Na Figura 8.2 (a-c) temos a representação das estruturas cristalográficas das 

fases encontradas no sistema binário samário cobalto. 

 

 

 

Figura 8.2: Representação das estruturas cristalinas dos compostos intermediários encontrados no sistema binario 

Sm-Co: 

 

 Além das fases encontradas através das cartas cifs apresentadas na Tabela 8.1, 

procurou-se refinar com outras cartas para obter um melhor refinamento e a busca de 

outras fases no sistema apresentado, porém não se obteve resultados satisfatórios, tendo 
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êxito somente com as cartas referenciadas na Tabela 8.1. Os resultados obtidos podem 

ser comparáveis aos encontrados na literatura. 

 

 

8.2 - Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 

de energia dispersiva  (EDS) 

 

  Tendo como objetivo fazer a analise das características morfológicas, 

assim como o tamanho das partículas e suas propriedades e composição, realizou-se 

as técnicas de MEV e de EDS   

As Figuras 8.3; 8.4; 8.5 e 8.6 exibem  as imagens de MEV referentes às amostras 

obtidas para este trabalho. 

 

 

 

Figura 8.3: Imagem de MEV da amostra ARS_ 0% obtida. 
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                Figura 8.4: Imagem de MEV da amostra ARS_ 5% obtida. 

 

 

                Figura 8.5: Imagem de MEV da amostra ARS_ 7% obtida. 
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Figura 8.6: Imagem de MEV da amostra ARS_ 9% obtida. 

 

 As imagens obtidas através de MEV não definem com exatidão a morfologia das 

amostras preparadas, mas apenas demonstram que as amostras são granuladas. A 

sequência das imagens apresentadas acima indica a necessidade de melhorias no 

tratamento das amostras, porém se nota a variação dos grânulos nas imagens, isto pode 

ser devido ao adicionamento do ácido acético ou simplesmente no preparo das amostras  

para a caracterização das imagens obtidas. Não podendo dai tirar melhores conclusões a 

respeito da morfologia. 

 Para avaliação da distribuição dos elementos presentes nas amostras obtidas e a 

localização dos elementos Samário e Cobalto, foi realizado um mapeamento dos 

elementos químicos por EDS, como mostrado nas Figuras, 8.7; 8.8; 8.9; e 8.10, com 

aumento de 3000 vezes. A área selecionada para o mapeamento pode ser observada na 

imagem à esquerda pelo circulo amarelo, mapeamento químico à direita e o espectro 

geral de cada amostra abaixo.  O resultado das análises confirmam a presença dos 

elementos Sm e Co, distribuídos de forma homogênea, porém com variações em cada 

amostras para os elementos Samário e Cobalto, no entanto o Cobalto apresenta uma 
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intensidade muito maior  em relação ao Samário, sendo confirmadas nas analises de 

raio-X.  

 

 

Figura 8.7: Imagem de MEV da superfície da amostra ARS_ 0% obtida 

 

 

Figura 8.8: Imagem de MEV da superfície da amostra ARS_ 5% obtida 
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Figura 8.9: Imagem de MEV da superfície da amostra ARS_ 7% obtida 

 

 

Figura 8.10: Imagem de MEV da superfície da amostra ARS_ 9% obtida 



95 
 

 Os espectros nas figuras apresentam picos que nos permitem fazer uma análise 

quantitativa das amostras sintetizadas, indicando os elementos presentes nas mesmas. 

Podemos notar que os picos dos elementos apresentados pelos espectrogramas vão 

diminuindo de acordo com o aumento da concentração de ácido acético adicionado nas 

amostras, a diminuição na concentração do elemento samário, e um aumento na 

proporção de cobalto, que se deve também ao potencial de redução e instabilidade 

química existente no Sm3+. Já os outros elementos apresentados nos resultados 

adquiridos, como o Cu advém do porta amostra utilizado para analise das amostras, e é 

descartado na análise quantitativa.  

 

 

8.3  - Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  

 

  Para confirmação de tamanhos e morfologia das amostras obtidas, foram 

feitas imagens de MET mostradas nas Figuras 8.11, 8.12 e 8.13 com seus respectivos 

histogramas. A morfologia das nanopartículas, as quais se encontram individualizadas, 

dispersas na matriz de PVP, aparentemente sem contatos umas com as outras e 

possivelmente apresentam uma tendência ao formato de esferoides, devido ao PVP, que 

serve como um estabilizador de superfície, modificador de crescimento, agente 

dispersante, redutor além de antioxidante. Pois na ausência de agentes estabilizantes as 

nanopartículas tem a aglomeração devido à ação de forças de Van der Waals. 
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Figura 8.11: Imagens de MET com seu respectivo histograma resultante de análise estatística do tamanho de NPs, 

amostras preparada  com 5% de ácido acético (CH3COOH). 

 

 

 

Figura 8.12: Imagens de MET com seu respectivo histograma resultante de análise estatística dos tamanhos de 

NPs, amostras preparada  com 7% de ácido acético (CH3COOH). 
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Figura 8.13: Imagens de MET com seu respectivo histograma resultante de análise estatística dos tamanhos de 

NPs, amostras preparada  com 9% de ácido acético (CH3COOH). 

 

 As Figuras, 8.11; 8.12 e 8.13 mostram a imagem do MET com o respectivo 

histograma para amostras com 5%, 7% e 9% de ácido acético (CH3COOH). Após a 

contagem de um espaço amostral das nanopartículas observadas em cada imagem, foi 

possível estimar a distribuição de tamanho em cada amostra (as quais foram obtidas 

com auxílio do software livre Image J), podendo assim construir o histograma de cada 

uma com suas respectivas curvas de dispersão. O diâmetro médio das nanopartículas 

NPs estão apresentado na Tabela 8.2 com seus respectivos desvios. As imagens de 

MET que representam a concentração de 0%, não foi possivel fazer a contagem devido 

à má qualidade das imagens, impossibilitando assim a ánalise e a construção do 

histograma com sua respectiva curva de dispersão.  

 Em geral, podemos observar que houve poucas variações do tamanho médio das 

nanopartículas (NPs), para cada concentração, sendo que o controle de temperatura 

para a adição de cada item, assim como a concentração do ácido, contribuiram na 

formação e no tamanho médio das NPs.  
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Tabela 8.2: Diametro médio das NPs das amostras obtidas. 

Amostras Dm (nm) Desvio (nm) 

ARS_0%  5,42 0,53 

ARS_5%  7,68 1,78 

ARS_7%  9,23 2,55 

ARS_9%  8,92 2,51 

 

 A Figura 8.14 mostram as imagens adquiridas pelo MET, indicando as distâncias 

interplanares com seus índices de Miller para cada uma das concentrações do sistema 

binário Sm-Co adquiridas. As distâncias interplanares apresentadas para cada imagem 

foram obtidas atraves do software DigitalMicrograph da GATAN com o qual aplicou-

se nas imagens um processo de FFT (Fast Fourier Transform), para poder calcular as 

distância dadas em ângstron e depois convertidas para nanometros.  

 Na Figura 8.14 podemos notar que as nanopartículas não tem uma superficie 

regular, ou seja, não tem uma forma totalmente definida. Observa-se que as distâncias 

interplanares das nanopartículas têm uma variação significativa, mostrando que há 

uma ligeira diferença de sua estrutura cristalina, indicando que o tamanho e a forma 

das nanopartículas tem uma forte dependência das condições em que foram 

sintetizadas.  

 Na figura 8.15 apresenta-se uma nanoparticula evidenciando ao seu redor um 

polímero no caso o PVP, que foi utilizado na síntese das nanopartículas. As fases 

Sm2Co17 e Sm5Co19 foram encontradas em todas as amostras. Entretanto na amostra 

ARS_7% não foi identificada a presença da fase Sm2Co7 de acordo com os resultados 

de difração de raios-X. Na Figura 8.14a e 8.14b podemos observar agregados de 

partículas. 



99 
 

 

Figura 8.14: TEM de cada amostra obtida com as distancias interplanares e índices de Miller sendo (A) 

ARS_0%; (B) ARS_5%; (C) ARS_7%   e  (D) ARS_9%.. 

 

 

Figura 8.15: TEM com as distancias interplanares e índices de Miller para amostra ARS_0%. 
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8.4 - Magnetometria de Amostra Vibrante (MAV) 

 

   Após as amostras terem suas fases identificadas através do difratogramas 

de raios-X e microscopia eletrônica, realizaram-se medidas de magnetização em 

função do campo aplicado, a temperatura ambiente para determinar suas 

propriedades magnéticas. A Figura 8.16 mostra os ciclos de histerese magnética a 

campo máximo a 15 kOe para cada uma das amostras, realizadas no Magnetômetro 

de Amostra Vibrante. 

 As medidas magnéticas mostram que as amostras estudadas apresentam 

características ferromagnéticas à temperatura ambiente. 

 

 

 

Figura 8.16: Curvas de Magnetização vs Campo aplicado a temperatura ambiente das amostras obtidas. 
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Na Tabela 8.3 estão apresentados os valores dos parâmetros magnéticos 

determinados a partir das curvas de histerese, como: magnetização a campo máximo, 

campo coercitivo (Hc),  e a magnetização remanescente (Mr). 

 Tabela 8.3 - Dados magnéticos das amostras obtidas da magnetização a campo máximo. 

 

Amostras 

Campo 

Coercitivo 

(Oe) 

Remanência 

(emu/g) 

Magnetização a 

campo máximo 

(emu/g) 

 

(%)Sm2Co17 

ARS_0% 39 1,14 3,99 66,7 

ARS_5% 48 2,09 7,82 73,9 

ARS_7% 79 0,24 0,92 43,7 

ARS_9% 82 1,86 5,21 69,5 
 

 Através da análise dos resultados do MAV verificou-se, para diferentes 

concentrações, que a coercividade aumentou proporcionalmente com o aumento da 

concentração de ácido acético, existindo uma relação linear entre o aumento da 

concentação e a coercividade. Os resultado obtidos, demonstram que as fases do sistema 

Sm-Co podem ser  sintetizadas controlando a velocidade da reação e a estabilidade 

iônica utilizando aditivos apropriado, no caso das amostras obtidas na síntese foi 

utilizado o CH3COOH (Ácido Acético). Na Tabela 8.3 verifica-se também que houve 

um padrão semelhante nos valores obtidos para os resultados da magnetização a campo 

máximo e a magnetização remanescente, em cada amostra. Este padrão pode ser 

explicado através da variação percentual da fase Sm2Co17. Conforme a Figura 4.3 das 

fases encontradas nas nossas amostras a fase Sm2Co17 é a que apresenta maior 

magnetização de saturação. Portanto é de se esperar que a magnetização a campo 

máximo varie conforme a variação da porcentagem da fase Sm2Co17. As amostras 

adquiridas apresentam características de materiais magnéticos intermediários, devido 

aos estreitamentos apresentados pelas curvas de histerese conforme mostrado na Figura 

8.16, apresentando magnetização remanente muito baixa, mesmo com uma variação 

discreta do campo coercivo (Hc).  

 A Figura 8.17 mostra um gráfico da magnetização a campo máximo em função 

da concentração de ácido acético e a fase Sm2Co17 em função da concentração do ácido 

acético. Podemos observar que há uma variação não linear da magnetização em função 

da concentração de ácido acético, onde se observa que a fase Sm2Co17 também 
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apresenta o mesmo comportamento considerando que esta fase tem uma magnetização 

de saturação muito alta, conforme se observa na Figura 4.3. Devido a variação da 

porcentagem da fase Sm2Co17 nas amostras é  de se esperar que sua presença tenha 

influencia no comportamento magnético das amostras obtidas, ou seja na magnetização 

a campo máximo, apresentando com isso um comportamento  zin--zag como observado 

no gráfico da Figura 8.17. 

 

Figura 8.17: gráfico da magnetização a campo máximo e da fase Sm2Co17 em função da concentração 

de ácido acético. 

 

 Outro estudo feito sobre as amostras foi às curvas de magnetização em função da 

temperatura, as quais foram adquiridas atráves do PPMS (Physical Property 

Measuremente System) do laboratorio de magnetismo da UFRN.   

As curvas de magnetização em função da temperatura (Figura 8.18) medidas 

num campo de 200 Oe são mostradas na Figura 8.18 juntamente com suas derivadas 

para as amostras ARS-5%, ARS-7% e ARS_9%. Para amostra ARS-0% não foi 

possível à realização da medida, pois à amostra não apresentou a propriedade de 

compactação necessária. Notamos que as amostras exibem transições de ordenamento 

ferromagnético.  
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                  Figura 8.18: Curvas de Magnetização vs Temperatura e suas respectivas derivadas. 

De acordo como os dados referentes às temperaturas de Curie apresentados na 

literatura, como mostrados na Tabela 4.1, nossas amostras apresentam fases que 

permeiam os valores para as temperaturas de Curie apresentados na literatura. Nas 

curvas mostradas na Figura 8.18, podemos observar que para concentrações ARS-5%, 

ARS-7% e ARS_9% (curva preta) apresentam picos indicando temperaturas de Curie 

acima e abaixo de 700 K.  Através das curvas medidas foi realizada a derivada da 

magnetização em função da temperatura. As temperaturas de Curie são determinadas 

pelo pico na curva da derivada como mostrado na Figura 8.18.  

A amostra ARS_5% no intervalo de temperatura estudado exibe duas transições 

em torno de 672 K e 814 K, sendo possível uma associação com as fases Sm2Co7 e 

Sm5Co19 respectivamente. Para a amostra ARS_7% verifica-se apenas uma transição 

evidente, ou seja, um pico em torno de 833 K indicando uma possível 

correspondênccia com a fase Sm5Co19 e para amostra ARS_9% verifica-se dois picos 
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de transições na curva 
𝑑𝑀

𝑑𝑇
 em torno de 688 K e 817 K, correspondendo as fases 

Sm2Co7 e Sm5Co19, respectivamente. Verificamos que existe uma concordância com 

as temperaturas de Curie encontradas na literatura, indicando a existência das fases 

encontras nas amostras sintetizadas, concordando assim com as fases encontradas nos 

difratogramas de raios-X apresentadas pelo refinamento através do Método de 

Rietveld.  Para todas as amostras observou-se que a magnetização até 900 K continua 

crescente, indicando uma transição acima de 900 K. Tal transição deve ser referente à 

fase Sm2Co17/(Tc=1095), presente em todas as amostras, conforme resultados 

apresentados no DRX e MET. As curvas de magnetização da Figura 8.18 apresentam 

um comportamento singular em função da temperatura, ou seja, estão sempre 

crescendo com o aumento da temperatura. Este efeito é explicado pelo chamado pico 

de Hopkinson [93] que aparece em torno da temperatura de Curie em partículas 

monodomínio. Como no caso de nossas amostras não se observa a magnetizaçao na 

fase paramagnética (decaimento de Curie) as curvas estão sempre crescendo.   Para as 

três amostras estudadas foi observado uma variação considerável nas temperaturas de 

Curie atribuidas a fase Sm5Co19. Este efeito pode estar relacionado com pequenas 

variações na porcentagem de cobalto. Conforme pode ser visto na Figura 4.4, a 

temperatura de Curie cresce linearmente com a percentagem de cobalto no Sistema 

Sm-Co. Estas pequenas variações na estequiometria do Sistema Sm-Co em torno da 

fase Sm5Co19 já foram reportados na literatura. 
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9.0 - Conclusões e Perspectivas 

 

Foi sintetizado amostras do sistema binário Sm-Co através do método poliol 

utilizando diferentes concentrações de ácido acético; ARS_0%, ARS_5%, ARS_7% e 

ARS_9%.  As amostras foram estudadas e analisadas por difração de raios-X, 

Microscopias Eletrônicas e Magnetometria.  

Os resultados dos refinamentos nos difratogramas de raios-X revelaram a 

presença de quatro fases cristalográficas intermediárias do sistema Sm-Co, ou seja: 

Sm2Co7, Sm5Co19, e  Sm2Co17.  

A partir dos resultados de MEV e EDS, verificou-se que as amostras apresentam 

uma morfologia granulada, não sendo possível uma observação adequada das fases 

apresentadas. Mas as análises do mapeamento dos elementos químicos por EDS 

revelaram a presença dos elementos Sm e Co, distribuídos de forma homogênea como 

era esperado. 

 Os tamanhos e a morfologia foram obtidos através do MET, revelando um 

tamanho nanométrico médio nas diferentes concentrações das amostras no sistema 

binário Sm-Co, entre 4 – 9 nm. As imagens adquiridas pelo MET também indicaram 

que a morfologia das nanopartículas não apresentam um contorno regular. As distâncias 

interplanares das nanopartículas apresentaram uma variação significativa indicando que 

o tamanho tem uma forte dependência da estequiometria utilizada. 

Os resultados das análises de medidas de Magnetômetria de Amostra Vibrante 

revelaram o comportamento característico de materiais ferromagnéticos das fases 

presentes nas amostras, sendo este comportamento confirmado pelas curvas de 

magnetização em função do campo aplicado. Observa-se nos resultados que houve um 

aumento significativo em relação à coercividade em todas as amostras relacionadas. 

Estudos feitos sobre as amostras da magnetização em função da temperatura, obtidos 

através do PPMS, foi observado nas curvas a presença  de picos acima das temperaturas 

de 700K.  Através das curvas adquiridas foi realizada a derivada da magnetização em 

função da temperatura encontrando as temperaturas de Curie, verificando que existe 

uma concordância com os dados encontrados na literatura, confirmando a presença das 

fases magnéticas Sm2Co7, Sm5Co19, e Sm2Co17, encontras nas amostras sintetizadas, 
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confirmando com os resultados obtidos nos difratogramas de raios-X, na microscopia 

eletrônica.  

 Os  resultados obtidos durante todo o processo de elaboração deste trabalho, 

reforçam a eficiência da síntese através do método poliol para obtenção de 

nanopartículas do sistema binário Sm-Co, tendo como aditivo o ácido acético 

(CH3COOH), e o PVP o qual é um excelente estabilizador de agregação para 

nanopartículas através das forças repulsivas que derivam de suas cadeias de carbono 

hidrofóbicas que se estendem em solventes e interagem com os outros, além de 

desempenhar um importante papel na estabilização e proteção das nanopartículas contra 

a oxidação.  O método utilizado (método poliol) para obter as nanopartículas do sistema 

binário Sm-Co tem se mostrado promissor de acordo com os estudo feitos neste 

trabalho. Foi verificado que a utilização dos precursores utilizados para síntese das 

nanopartículas magnéticas tem sido muito eficiente na realização da sintese adquirindo 

assim um caracter confiável para sua realização.  

Como perspectiva futura se pode melhorar o processo de síntese das amostras 

aumentando o tempo de mistura entre o poliol utilizado e os nitratos e aprimorar as 

analises  das propriedades magnéticas, estruturais e morfológicas através  de novas 

caracterizações como: medidas de RAMAN, EPR , XPS  das amostras obtidas, 

melhorando assim os resultados e a possibilidades de possíveis aplicações no meio 

tecnológico. Fazer FTIR para analisar a relação entre as nanopartículas e o PVP. 
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