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(CoxFe3-xO4): efeito sobre a catálise e sobre a detecção de gases poluentes. Tese de Doutorado, 

UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Área de Concentração: Engenharia 

Química, Linha de Pesquisa: Processos Químicos, Natal/RN, Brasil.  

 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza (UFRN/DEQ) 

Coorientadores: Profa. Dra. Christine Leroux (UTLN/IM2NP) 

 Dra. Véronique Madigou (UTLN/IM2NP) 

 

Resumo: A presente tese visa estudar a influência da morfologia e da composição de nano-

cristalitos de ferrita de cobalto (CoxFe3-xO4) sobre suas propriedades catalíticas e de detecção de 

gás. Diferentes métodos de sínteses, tais como hidrotérmico, solvotérmico e decomposição 

térmica foram utilizados visando realizar o controle da forma e da composição dos pós. Além 

disso, o efeito da variação dos parâmetros de síntese tais como adição de diferentes surfactantes, 

mudança do solvente e variações na concentração do surfactante, na temperatura e no tempo de 

síntese também foram investigados. Os pós obtidos foram caracterizados por Difração de Raios-X 

e Microscopia Eletrônica de Transmissão e analisados por Espectroscopia por Energia Dispersiva. 

As propriedades catalíticas foram avaliadas em atmosfera de CO na faixa de 100 a 300°C 

enquanto as de detecção, em atmosfera de NO2 nas temperaturas de 150 e 200°C. Nanooctaedros 

de CoFe2O4 com 15-20 nm foram produzidos por via hidrotérmica usando diferentes surfactantes 

(CTAB, SDS e PVP). CoxFe3-xO4  de composição x = 1,5 e x = 1,8 também foram sintetizadas a 

partir do método hidrotérmico. Durante o estudo verificou-se que para esta metodologia a 

quantidade de Co presente na CoxFe3-xO4 é limitada em x = 1,5. Modificando o solvente para 

etilenoglicol, Co1,8Fe1,2O4 monofásica de 4 nm, com forma irregular e composição homogênea foi 

obtida. Por via solvotérmica, uma mistura de nanocubos e nanoesferas de CoFe2O4 de 18 nm e 10 

nm foi produzida utilizando oleilamina como surfactante. Na decomposição térmica, nanoesferas 

de CoFe2O4 foram produzidas em álcool benzílico, enquanto nanooctaedros de Co0,5Fe2,5O4 foram 

produzidos utilizando éter dibenzílico. Os nanooctaedros com composição x = 1,5 e a mistura de 

nanocubos e nanoesferas com x = 1 foram testadas na catálise do CO. As misturas de nanocubos e 

nanoesferas também foram testadas na detecção de NO2. Em ambos os casos, os resultados foram 

comparados com os obtidos por nanooctaedros com x = 1 existentes na literatura. Os resultados 

das aplicações mostraram que a forma e a composição apresentam efeito sobre a atividade 

catalítica da ferrita de cobalto. O pó de composição x = 1,5 apresentou maior atividade e menor 

temperatura para a conversão máxima do CO. Para o teste de detecção, a mistura de cubos e 

esferas apresentou sensibilidade inferior a do nanooctaedro em todas as temperaturas analisadas. 

A máxima resposta sensora obtida foi de 52% quando o sensor foi submetido a 50 ppm de NO2 a 

200°C. 
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Abstract: The present thesis aims to study the cobalt ferrite (CoxFe3-xO4) nanocrystallites 

morphology and composition effects on their catalytic and detection properties. Different 

synthesis methods such as hydrothermal, solvothermal and thermal decomposition were used to 

control nanoparticles shape and composition. Moreover, the effect of synthesis parameters 

variations, such as addition of different surfactants, different solvents, surfactant concentration, 

temperature and time of synthesis were also investigated. The powders were characterized by X-

ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy, and analyzed by Dispersive Energy 

Spectroscopy. The catalytic and detection properties were evaluated in CO atmosphere in the 

range of 100 to 300°C and in NO2 atmosphere at 150 and 200°C, respectively. CoFe2O4 

nanooctahedra with 15-20 nm were produced by hydrothermal synthesis using different 

surfactants (CTAB, SDS and PVP). CoxFe3-xO4 with x = 1.5 and x = 1.8 were also synthesized by 

hydrothermal method. However, the TEM analysis showed that the amount of Co present in 

CoxFe3-xO4 is limited at x = 1.5. When ethylene glycol was used as solvent, Co1,8Fe1,2O4 of 4 nm 

with irregular shape and homogeneous composition was obtained. A mixture of nanocubes (18 

nm) and nanospheres (10 nm) of CoFe2O4 was produced by solvothermal synthesis using 

oleylamine as surfactant. In the thermal decomposition, nanospherical CoFe2O4 were produced in 

benzyl alcohol, while nanooctahedra of Co0.5Fe2.5O4 were produced in dibenzyl ether. The 

nanooctahedra with composition x = 1.5 and the mixture of nanocubes and nanospheres were 

tested in the CO catalysis. The nanocubes and nanospheres mixtures were also tested in the 

detection of NO2. The results were compared with those obtained for the nanooctahedra with x=1 

existent in the literature.  The applications results showed that the shape and composition have an 

effect on the nanoparticles catalytic activity. The powder of CoxFe3-xO4 with x = 1.5 has higher 

activity and lower temperature needed for the maximum CO conversion. For the detection test, the 

mixture of cubes and spheres presented lower sensitivity than the nanooctahedra for all 

temperatures analyzed. The maximum sensor response obtained was 52% when the sensor was 

subjected to 50 ppm of NO2 at 200 ° C. 

 

Key-word: Cobalt Ferrite, nanocube, nanooctahedrons, catalysis, gas detection.   
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1. Introdução 

Nas ultimas décadas o mundo vem assistindo a uma crescente preocupação de 

governos e órgãos internacionais relativas aos impactos ambientais, em especial àqueles 

resultantes da emissão de gases poluentes como CO, NO, NO2 e SO2, oriundos 

principalmente, da queima de combustíveis fósseis. Dentre esses gases, o CO e o NO2 

merecem atenção especial devido aos seus danos ambientais e a sua elevada toxidade à saúde 

humana (BERNSTEIN et al., 2004).  

De acordo com Chen et al. (2007), baixas concentrações de CO e NO2 apresentam 

sérios riscos ao ser humano. Assim, o monitoramento e a redução desses gases são 

indispensáveis para preservar a qualidade do ar e garantir a saúde e a qualidade de vida da 

população. Por isso, a busca de fontes de energia limpa e o desenvolvimento de sensores de 

gás de alto desempenho para a identificação desses gases vêm atraindo cada vez mais o 

interesse científico. 

O NO2 além de ser emitido da queima de combustíveis fósseis, também pode ser 

gerado como um poluente secundário a partir da oxidação do NO (JENKIN; CLEMITSHAW, 

2000), o que aumenta seus danos ao meio ambiente, tornando a sua detecção uma das mais 

importantes.  

Com intuito de diminuir a emissão desses gases, inúmeras pesquisas sobre rotas de 

desenvolvimento de fontes de energia limpa e renovável vêm sendo desenvolvidas 

(PANWAR; KAUSHIK; KOTHARI, 2011). Devido ao seu alto poder energético, o 

hidrogênio, H2, é considerado um combustível estratégico, sendo o mais promissor para o uso 

em células combustíveis, apresentando maior eficiência e menor impacto ambiental (BAUEN; 

HART, 2000). Todavia, tal aplicação tem como um dos desafios a pureza do hidrogênio. 

Essas células possuem elevada sensibilidade à presença de monóxido de carbono (CO), visto 

que o CO proporciona o envenenamento de seus eletrodos, diminuindo a sua eficiência. 

(BASCHUK; LI, 2001). 

Atualmente a reforma a vapor do metano (CH4 + H2O → CO e H2) seguida da reação 

de deslocamento gás-água (CO + H2O → CO2 e H2) é a rota mais utilizada para a produção de 

hidrogênio (ABBAS; WAN DAUD, 2010). Altas concentrações de CO são removidas a partir 

da reação de deslocamento de gás-água, no entanto, ao término dessa etapa, o nível de CO 
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ainda é superior ao indicado para o uso em células combustíveis (LIU; FU; 

STEPHANOPOULOS, 2004). A oxidação do CO é a rota mais economicamente viável para a 

remoção da quantidade residual de CO, contudo, apesar dos avanços, a escolha do catalisador 

altamente seletivo continua sendo um dos maiores desafios dessa rota. 

A ferrita de cobalto vem atraindo a atenção de diversos grupos de pesquisas em 

virtude do seu baixo custo, sua boa estabilidade química, por ser sensível a diversos gases e 

por possuir atividade catalítica interessante para várias reações (ALBUQUERQUE et al., 

2012; KHARISOV; DIAS; KHARISSOVA, 2014; ŠUTKA; GROSS, 2016). Recentemente 

estudos distintos avaliaram a seletividade e a atividade da ferrita de cobalto na oxidação do 

CO e na detecção de NO2. Os resultados mostraram que esse óxido possui atividade catalítica 

na oxidação do CO e apresenta-se como um material potencial para o desenvolvimento de 

sensores de gás NO2 de alto desempenho (BAGADE; RAJPURE, 2016; THOMAS et al., 

2017). 

De um modo geral, a reatividade de um determinado material para gases depende de 

vários parâmetros, como a relação superfície/volume, a composição e os planos 

cristalográficos expostos ao gás (WANG et al., 2010). Assim, a atividade e a seletividade dos 

materiais podem ser melhoradas pelo controle do tamanho e da forma das nanopartículas. As 

nanopartículas com formas específicas permitem estudar a influência das facetas 

cristalográficas na interação do gás com as partículas. Por conseguinte, nanomateriais com 

morfologias específicas, como cubos ou octaedros, que expõem apenas uma família de planos 

cristalográficos, são fortes candidatos para aplicações catalíticas ou de detecção. 

Recentemente, Lopes-Moriyama (2014) estudou a aplicação de nanocristalitos de 

Ferrita de Cobalto (CoFe2O4) com morfologia esférica e octaédrica na reação de oxidação do 

CO e na detecção de NO2, e verificou que em ambas as aplicações os octaedros apresentaram 

melhores resultados em comparação com as esferas. De acordo com Ajroudi et al. (2010) a 

composição nominal da ferrita de cobalto influencia em suas propriedades catalíticas. 

Desta forma, a presente tese de doutorado propõe o estudo da influência da morfologia 

(cubos e octaedros) e da composição química de nanocristalitos de ferritas de cobalto (CoxFe3-

xO4, onde x = 1 e x = 1,5) na oxidação do monóxido de carbono (CO) e na detecção do 

dióxido de nitrogênio (NO2). Os nanocristalitos de CoxFe3-xO4 foram obtidos a partir de 

diferentes metodologias de síntese, caracterizados por Difração de Raios-X, Microscopia de 

Transmissão e analisado por Espectroscopia de Energia Dispersiva. Após a caracterização, os 

pós foram testados na catálise da reação de oxidação de CO e na detecção do NO2.  
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Esta tese foi realizada no âmbito de uma cooperação internacional entre a 

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

(UTLN, França) e está inserida no projeto PHC 777-13, que consiste no desenvolvimento de 

novos materiais catalíticos envolvidos na produção de hidrogênio. As atividades propostas 

nessa tese se enquadram no escopo do projeto e dão continuidade ao estudo do desempenho 

da ferrita de cobalto na oxidação catalítica de CO, desenvolvido anteriormente por Lopes-

Moriyama (2014). O estudo sobre a sensibilidade das CoxFe3-xO3 ao NO2 se enquadra no 

escopo do trabalho desenvolvido paralelamente na UTLN. 

Neste manuscrito estão discriminadas todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento desta pesquisa. No capitulo 2 são apresentados os aspectos teóricos 

necessários para o desenvolvimento e compreensão. No capítulo 3 são detalhados os reagentes 

e as metodologias de síntese empregados, assim como as técnicas de caracterização e análises 

realizadas. No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos para os pós 

sintetizados a partir dos diferentes métodos de síntese, e também o estudo da atividade 

catalítica e sensibilidade de detecção desses pós. Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as 

conclusões referentes aos estudos realizados. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 -  Controle da forma das nanopartículas 

 

Os nanomateriais possuem grande interesse cientifico e tecnológico em função de sua 

alta área superficial e de suas propriedades físicas e químicas singulares, as quais possibilitam 

a sua aplicação em diversas áreas tais como catálises, sensores de gases e biotecnologia 

(KHAN; SAEED; KHAN, 2017b). Contudo, tais propriedades dependem fortemente do seu 

tamanho e, em especial, da sua morfologia. O controle da forma das nanopartículas permite 

moldar suas propriedades dependentes da estrutura da superfície, proporcionando o 

aprimoramento da sua utilidade para uma determinada aplicação. (NGUYEN, 2013).  

As formas de um cristal estão intimamente relacionadas com as superfícies 

cristalográficas que os encerram. Por exemplo, a forma cúbica das nanopartículas com 

estrutura cristalina cúbica de fase centrada (CFC) expõe as faces {100}, enquanto a forma 

octaédrica exibe as faces {111}. Como consequência, essas partículas são diferentes não 

apenas nas densidades de átomos de superfície, mas também na estrutura eletrônica e, 

possivelmente, reatividade química (WANG, 2000).  

As nanopartículas podem apresentar-se em diferentes formas. No geral as formas são 

classificadas em 0D para as morfologias isotrópicas como esferas, cubos e poliedros, 1D para 

as varetas e os fios e 2D para filmes, discos, prismas e plaquetas (QIAO; SWIHART, 2017). 

Entretanto, apesar das inúmeras possibilidades, vale salientar que não existem regras para 

determinar a forma final das nanopartículas. Todavia, sabe-se que o controle da forma das 

nanopartículas pode ser realizado a partir do domínio das etapas de nucleação e crescimento.  

As cinéticas de nucleação e principalmente as de crescimento das sementes 

desempenham um papel importante na determinação da morfologia, pois a forma final das 

nanopartículas pode ser controlada pela forma dos núcleos e pelo direcionamento do seu 

crescimento e/ou do crescimento dos nanocristais (NGUYEN; DO, 2011).  

Em busca de controlar o tamanho, a composição e a forma das nanopartículas, 

diversas pesquisas com diferentes métodos de síntese, especialmente sínteses coloidais, vêm 

sendo desenvolvidas, dentre elas destacam-se as sínteses hidrotérmica, solvotérmica, 

microemulsões e decomposição térmica (DINH et al., 2012).  
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Os processos de nucleação e crescimento de nanocristalitos por meio de sínteses 

coloidais podem ser descritos pela curva de LaMer. Neste modelo o processo de nucleação e 

de crescimento pode ser dividido em três estágios: produção de átomos, nucleação de 

agregação de átomos e crescimento (THANH; MACLEAN; MAHIDDINE, 2014). Os três 

estágios são mostrados na Figura 2.1 na qual concentração dos monômeros é traçada 

esquematicamente em uma função do tempo. 

 

Figura 2.1 – Curva de nucleação e crescimento proposta por LaMer. 

 

Fonte: Adaptado de YOU; FANG (2016) 

 

Na Figura 2.1, observa-se claramente as etapas propostas pelo modelo de LaMer. A 

etapa I é marcada pela geração dos átomos, cuja concentração aumenta constantemente com o 

tempo, à medida que o precursor é decomposto. No momento em que a concentração de 

átomos atinge um ponto de supersaturação     
  , os átomos começam a se agrupar em 

pequenos aglomerados estáveis, isto é, núcleos, em um processo denominado auto-nucleação 

(etapa II). Uma vez formados, esses núcleos crescem de forma acelerada e a concentração de 

átomos metálicos na solução cai, reduzindo significativamente a concentração de monômeros 

livres em solução, de maneira tal que após este ponto quase nenhum evento adicional de 

nucleação ocorre, dando início à etapa III. Nesta etapa, o tamanho dos núcleos aumenta 

gradualmente devido à adição contínua de átomos metálicos, até atingir um tamanho crítico, 

marcando o nascimento de uma semente. Esta semente ainda cresce para formar o nanocristal 

final através da adição de átomos de metal até a concentração diminuir para concentração de 

solubilidade de nanocristais (Cs) (POLTE, 2015; YOU; FANG, 2016). 
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Além do crescimento por adição de átomos, a agregação/aglomeração, o 

amadurecimento de Ostwald e outros mecanismos também podem ocorrer entre os núcleos 

pré-formados, reduzindo o número de partículas sólidas até atingir o estado de equilíbrio da 

solução em massa (WU; YANG; WU, 2016). 

Uma maneira de controlar as etapas descritas acima, e consequentemente, o tamanho, 

a morfologia e a composição química dos materiais obtidos por meio das reações coloidais, é 

a adição de surfactantes ao meio reacional (BRICHA et al., 2012; JI et al., 2004; LI et al., 

2009).  

Os surfactantes são moléculas anfifílicas com uma "cabeça" hidrófila polar e uma 

"cauda" hidrofóbica não polar, que podem ser classificados como catiônico, aniônico e não 

iônico, em função da carga presente na porção hidrofílica da molécula após a sua dissociação 

em solução aquosa (MORSY, 2014). Os surfactantes catiônicos se dissociam em um anion e 

um cátion anfifílico, enquanto os surfactantes aniônicos se dissociam em um cátion e em um 

anion anfifílico e os surfactantes não iônicos não se dissociam (EASTOE; TABOR, 2014).  

Quando adicionados ao meio reacional, os surfactantes adsorvem, em planos seletivos, 

na superfície das partículas, limitando o crescimento da faceta na qual a molécula é adsorvida, 

proporcionando o controle da forma e a dispersão das nanopartículas (BAKSHI, 2016). 

Dependendo da natureza do grupo das cabeças e do comprimento da cauda, podem ocorrer 

diferentes interações na solução entre o surfactante e as nanopartículas, como ligação 

covalente, interações eletrostáticas e interações hidrofóbicas. Assim, esperam-se resultados 

diferentes utilizando surfactantes de natureza diferentes (SIDHU; KUMAR, 2017).  

Diversas pesquisas abordam o efeito dos surfactantes sobre o controle da forma e do 

tamanho das nanopartículas (BAKSHI, 2016). A morfologia da prata (Ag), por exemplo, pode 

ser controlada a partir da adição de dodecil sulfato de sódio (SDS) ao meio reacional da 

síntese hidrotérmica. Nanopartículas na forma de poliedros e de varetas podem ser obtidas 

dependendo da concentração desse surfactante (TAN et al., 2010). Em contrapartida, 

nanocubos de prata podem ser sintetizados a partir da redução de nitrato de prata usando 

etilenoglicol na presença de polivinilpirrolidona (PVP) (XIA et al., 2009). Além do controle 

da forma de metais, a presença de surfactantes também possibilita o controle da morfologia de 

óxidos metálicos. Nanocubos de magnetita (Fe3O4) foram produzidos a partir da 

termodecomposição de acetilacetonato de ferro em presença de ácido oleico (KIM et al., 

2009).  
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O tipo de surfactante e a combinação entre diferentes surfactantes têm papel 

importante no controle da forma dos cristalitos. Bu et al. (2009) mostram a importância da 

combinação entre o ácido oleico e a oleilamina para a obtenção de bipirâmides monodispersas 

de NaLa(MoO4)2. De acordo com os autores, diferentes formas foram obtidas utilizando os 

surfactantes sozinhos e combinados. A utilização de apenas ácido oleico produziu uma 

mistura de partículas esféricas e varetas, enquanto aglomerados irregulares foram produzidos 

na presença de apenas oleilamina. Em contraste aos dois casos, a utilização de ácido oleico 

combinado com oleilamina em proporção equimolar produziu partículas NaLa(MoO4)2 

monodispersas com uma forma de bipirâmide tetragonal uniforme.  

Além da adição de surfactantes ao meio reacional, a variação dos parâmetros de 

síntese também apresenta papel fundamental no controle da forma das nanopartículas e em 

alguns casos permitem realizar o controle sem a necessidade de adição de surfactante (WU; 

YANG; WU, 2016). Todavia, na ausência de surfactante o controle da forma das 

nanopartículas torna-se mais difícil.   

A escolha do solvente, por exemplo, é fundamental para o controle da forma e 

tamanho do material. Os solventes com diferentes grupos funcionais fornecem coordenação 

especial com o monômero precursor, afetando o seu transporte. Além disso, as propriedades 

do solvente, como a viscosidade, também podem influenciar neste transporte (QIAO; 

SWIHART, 2017).  

De acordo com Chen et al. (2009) é possível modificar a morfologia das 

nanopartículas de Fe3O4, sintetizadas pelo método hidrotérmico assistido por polietilenoglicol 

(PEG), adicionando solventes orgânicos às reações. Segundo os autores, na ausência de 

solvente orgânico, as nanopartículas possuíam forma esférica, entretanto, quando butanol é 

adicionado ao sistema de reação, a morfologia das partículas muda para quase cubo; 

substituindo o butanol por álcool proporcionou a obtenção de nanofios. Para os autores, a 

mudança da morfologia das nanopartículas com os solventes orgânicos está relacionada à 

interação do solvente com os precursores utilizado. A adição de solventes orgânicos ao meio 

reacional influencia na maneira como os complexos hidroxílicos, gerados durante a etapa de 

precipitação, se conectam entre si, interferindo na nucleação e na taxa de crescimento das 

faces.  

Outro fator interessante para o controle da forma dos cristalitos é o ajuste da 

temperatura de reação. A temperatura é o parâmetro de reação mais comumente usado para 

controlar a cinética de reação. Altas temperaturas provocam o movimento energético de 
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moléculas e íons, aumentando a difusão dos monômeros para a superfície dos núcleos e com 

isso aceleram a velocidade de nucleação (WU; YANG; WU, 2016). Além disso, a 

temperatura também afeta a velocidade de crescimento. A elevação da temperatura favorece 

ao aumento das colisões entre as primeiras partículas favorecendo a coalescência, a agregação 

e consequentemente o crescimento.  

Wang e colaboradores demonstraram que cristalitos em forma de poliedros quase 

esferas, cubos truncados e cubos podem ser obtidos ajustando à temperatura de reação em 

180, 160 e 120°C, respectivamente. De acordo com os autores, a temperatura mais elevada 

ocorre um rápido processo de nucleação/crescimento, resultando no crescimento sem direção 

preferencial. Porém, a temperatura mais baixa (120°C) proporciona um processo lento de 

nucleação/crescimento, levando ao crescimento ao longo da direção <111> sobre <100> e a 

formação de cubos (WANG et al., 2008). 

Bian et al. (2014) mostraram que a forma das nanopartículas de FePt pode ser 

controlada a partir da mudança da temperatura, enquanto a razão molar dos precursores 

metálicos, surfactantes e outros parâmetros são mantidos constantes. Nanovaretas, nanocubos 

e nanoesferas foram produzidos nas temperaturas de 220, 250 e 298°C, respectivamente. As 

nanovaretas crescem juntamente com a direção do eixo das sementes, enquanto os cubos e as 

esferas são determinados, predominantemente, pela competição de energia superficial entre 

{111} e {100} que é influenciada pela temperatura de reação. 

 

2.2 -  Reatividade das nanopartículas 

 

A reatividade das nanopartículas está diretamente relacionada à sua alta área 

superficial, pois, ao aumentar a área de superfície em relação ao volume de uma partícula, 

aumenta-se a importância do comportamento dos átomos de superfície e, proporcionando uma 

modificação das propriedades da própria partícula, bem como da sua interação com o meio 

envolvente. (ALTAVILLA et al., 2011).  

Em função de sua alta reatividade, as nanopartículas apresentam atividade catalítica 

para diversas reações sejam elas químicas, fotoquímicas ou biológicas. Além disso, 

apresentam também alta sensibilidade na detecção de gases e de biomoléculas, possibilitando 

sua utilização como sensores e/ou biosensores (KHAN; SAEED; KHAN, 2017).  
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Dentre as diversas reações nas quais as nanopartículas são usadas como catalisadores e 

os diversos gases os quais os nanomateriais apresentam sensibilidades, a catálise da oxidação 

de CO e a detecção de gases poluentes têm atraído o interesse científico devido a sua grande 

importância ambiental. Devido à importância destas aplicações, nas seções 2.2.1 e 2.2.1 serão 

apresentadas as propriedades catalíticas das nanopartículas em relação à oxidação do CO e à 

detecção de gases poluentes. 

 

2.2.1 -  Catálise da oxidação de CO 

 

O hidrogênio (H2) vem atraindo consideravelmente o interesse como combustível 

alternativo devido à grande energia associada em suas moléculas. Ele pode ser produzido a 

partir de uma variedade de matérias-primas, incluindo recursos fósseis, como o gás natural e o 

carvão, bem como recursos renováveis, como a biomassa, biogás e eletrólise da água (LANG; 

ARNEPALLI; TIWARI, 2011). Em virtude de sua abundância e seu baixo custo, o gás 

natural apresenta-se como a fonte mais empregada para a produção industrial de H2 

(GRUPTA, 2009 apud JABER, NATERER e DINCER, 2010). 

O principal processo para a obtenção de hidrogênio em larga escala é a reforma ao 

vapor do metano seguida da reação de deslocamento gás-água (ABBAS; WAN DAUD, 

2010). Neste processo, o gás natural e o vapor d’água reagem à elevada temperatura, 

formando o “syngas”, ou gás de síntese – mistura de monóxido de carbono, CO, e H2 

(                             O gás de síntese formado reage novamente com o 

vapor d’água (reação de deslocamento gás-água) transformando o CO em CO2 e produzindo 

mais H2. 

Nas plantas petroquímicas, os reatores de deslocamento gás-água são colocados após a 

unidade reformadora para ajustar os níveis de CO no gás de síntese para a relação H2/CO 

desejada ou simplesmente para aumentar o rendimento de H2 e diminuir a concentração de 

CO. Comumente, nesta etapa são utilizados dois reatores em série: um a alta temperatura, 

operando de 350 a 420°C e outro na faixa de temperatura de 200 a 250°C (LANG; 

ARNEPALLI; TIWARI, 2011). Contudo, ao final do processo, a corrente gasosa de saída dos 

reatores de deslocamento gás-água possui um percentual CO de 0,5-3% (CHOUDHARY; 

GOODMAN, 2002). 
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Apesar da baixa concentração de CO obtida nesta reação, o nível mínimo de CO 

alcançado ainda é superior aos níveis recomendados para aplicação do H2 em células 

combustíveis: 10 ppm (BASCHUK; LI, 2001). Por conseguinte, para atingir a concentração 

desejada, uma nova etapa de purificação deve ser adicionada ao processo. Dentre as 

metodologias existentes, a oxidação preferencial do monóxido de carbono em presença de 

hidrogênio (PROX) é a rota mais simples, eficaz e com maior viabilidade econômica capaz de 

minimizar a concentração de CO para 10 ppm (MISHRA; PRASAD, 2011). Nesta reação o 

CO é oxidado para CO2 devido à adição de oxigênio ao gás de síntese. Entretanto, esta reação 

é endotérmica e para maior viabilidade do processo deve ser conduzida sobre um catalisador 

adequado e em baixas temperaturas (50 a 100 ºC) (FONSECA et al., 2012). 

Os catalisadores típicos para a oxidação do CO compostos por metais nobres, como Pt, 

Pd e Ru, têm sido amplamente investigados por décadas (LU et al., 2017). Dentre os metais 

nobres os catalisadores de Pt e baseados em Pt são os mais usados e mostram resultados 

melhores do que outros metais nobres (MISHRA; PRASAD, 2011). Em geral, os 

catalisadores de platina levam a conversões de monóxido de carbono superiores a 80% e 

seletividades superiores a 60 %, a 200 °C.   

Em busca de melhorar a seletividade e atividade catalítica desses catalisadores, foram 

realizados vários estudos com catalisadores de Ru, Rh e Pt suportados em diversos materiais 

ou combinados com outros metais (DI et al., 2015; KUGAI et al., 2012; LOBERA et al., 

2010; NGUYEN et al., 2015). MARIÑO; DESCORME; DUPREZ (2004) avaliaram a 

influência da natureza do metal nobre (Pt, Ir, Pd), suportado em uma variedade de suportes 

com diferentes propriedades redox, acidez e basicidade (CeO2, SiO2-Al2O3, Al2O3, SiO2, 

La2O3 e MgO) sobre a atividade e seletividade do catalisador 

Além desses metais, o Au também tem sido largamente estudado. Devido a sua maior 

disponibilidade e menor preço quando comparado à Pt e ao Ru, esse material se apresenta 

como uma boa alternativa para a catálise do CO (CAMERON; HOLLIDAY; THOMPSON, 

2003). Contudo, apesar da alta atividade catalítica, o ouro sofre envenenamento muito mais 

rápido que os catalisadores de Pt e Ru, diminuindo a sua vida útil (SCHUBERT et al., 1999).  

Com a finalidade de minimizar os custos da reação, pesquisas sobre a aplicação de 

óxidos de metais de transição (Co, Cu, Mn, Ni e Fe) sozinhos e combinados vêm sendo 

desenvolvidas (ROYER; DUPREZ, 2011). Entre os catalisadores a base de óxidos metálicos, 

os catalisadores a base de cobalto apresentam-se como alternativas promissoras e 
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interessantes para os catalisadores de metais preciosos, tendo em vista o alto desempenho 

catalítico, além de sua boa disponibilidade e baixa custo (RATTAN, 2014).  

 

2.2.2 -  Detecção de gases poluentes 

 

Devido à larga emissão de gases poluentes oriundos, principalmente, da queima de 

combustíveis fósseis, a qualidade do ar, especialmente em grandes centros urbanos, é uma 

grande preocupação de muitos países. Para garantir a proteção ambiental e assegurar a saúde 

humana o monitoramento desses gases é extremamente importante. Em função disso, o 

desenvolvimento de materiais sensíveis a esses gases vem sendo cada dia mais importante.  

O sensoriamento de gases pode ser realizado a partir da variação das propriedades 

elétricas, ópticas, de massa ou calorimétricas do material na presença de moléculas de gases 

adsorvidas sobre sua superfície (ALTAVILLA et al., 2011). Dentre esses tipos de detecção, a 

detecção baseada na variação das propriedades elétricas tem sido largamente utilizada e 

estudada em função de sua simplicidade, rapidez e baixos custos (PARK; AKBAR, 2003). 

Dentre os possíveis materiais utilizados, os sensores baseados em semicondutores constituem 

um dos grupos mais investigados (HUANG; CHOI, 2007). 

Os mecanismos que descrevem o comportamento de detecção de sensores à base de 

semicondutores podem ser realizados de duas maneiras: considerando os fenômenos físico-

químicos relativos à interação entre os gases e as partículas sólidas, semelhante ao 

procedimento utilizado para o mesmo fim em sistemas catalíticos, ou considerando a teoria 

eletrônica da adsorção química (BARSAN; KOZIEJ; WEIMAR, 2007; CHWIEROTH; 

PATTON; WANG, 2001). 

Os sensores a base de semicondutores podem ser classificados como sensores do tipo 

n e do tipo p em função do comportamento da variação de sua resistência a partir da interação 

reversível entre um gás redutor, ou oxidante, com o oxigênio ambiente pré-adsorvido em sua 

superfície. Os mecanismos fundamentais exatos que causam uma resposta de gás ainda são 

controversos. Porém, essencialmente, a captura de elétrons em moléculas adsorvidas e a 

flexão da banda induzida por essas moléculas carregadas são responsáveis por uma mudança 

de condutividade (WANG et al., 2010). Para os semicondutores de tipo n, a resistência 

aumenta ou diminui após exposição aos gases oxidantes e redutores, respectivamente; Para o 
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semicondutor de óxido do tipo p, espera-se uma mudança inversa na resistência elétrica 

(KIM; LEE, 2014). 

Diferentes óxidos são empregados com sucesso na detecção dos gases poluentes. A 

Tabela 2.1 apresenta os principais óxidos utilizados e também sua temperatura de operação.  

 

Tabela 2.1 – Principais óxidos metálicos utilizados na detecção de gases poluentes. 

Óxido Metálico Gases detectados Temperatura de operação (°C) 

SnO2 Gases redutores (CO, H2, CH4, etc) 200-400 

WO3 NOx, O3, H2S, SO2 300-500 

Ga2O3 O2, CO 600-900 

In2O3 O3, NOx 200-400 

MoO3 NH3, NO2 200-450 

TiO2 O2, CO, SO2 350-800 

ZnO CH4, C4H10, O3, NOx 250-450 

Fe2O3 Álcool, CH4, NO2 250-450 

Fonte: Adaptada de SOO (2011) 

 

Além dos óxidos acima, diferentes pesquisas mostram que a magnetita (Fe2O3) e as 

ferritas bimetálicas com estrutura espinélio normal e inversa, de formula química AFe2O4, 

também apresentam-se como fortes candidatas para a detecção de gases poluentes 

(GADKARI; SHINDE; VASAMBEKAR, 2011). A Tabela 2.2 apresenta as ferritas tipo 

espinélio usadas como sensores e os diferentes gases para os quais foram testadas 

 

Tabela 2.2 – Ferritas do tipo espinélio testadas como sensores de gás 

Ferrita Tipo de estrutura Gases detectados 

ZnFe2O4 Normal NOx, CO, NH3, H2S, H2O 

NiFe2O4 Inversa NOx, CO, NH3, H2S, H2O 

CdFe2O4 Normal CO 

MnFe2O4 Inversa NOx, SOx, CO, NH3, H2S, H2O 

CuFe2O4 Inversa CO, NH3, H2S, H2O 

CoFe2O4 Inversa CO, NH3, H2S, H2O 

Fonte: Adaptado de ŠUTKA; GROSS (2016) 
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De modo geral, independente do material utilizado, o desempenho dos sensores 

baseados em semicondutores está fortemente relacionado às reações superficiais. Por essa 

razão, sua sensibilidade pode ser alterada a partir de fatores que influenciam as reações 

superficiais, como composição química, modificação da superfície, microestruturas, 

temperatura e umidade (WANG et al., 2010).  

 

2.3 -  Ferritas de cobalto 

 

2.3.1 -  Características estruturais da ferrita de cobalto 

 

Ferritas de cobalto são materiais cerâmicos com estrutura cristalina cúbica do tipo 

espinélio de grupo espacial Fd-3m – fórmula genérica AB2O4 – cujo A é o cátion metálico 

divalente Co
2+

 e B cátion metálico trivalente Fe
3+

.  

Nesta estrutura, uma célula cristalina comporta 32 íons de oxigênio (O
2-

) e 24 cátions 

metálicos são distribuídos entre os 96 interstícios gerados pela disposição dos O
2-

. Dentre os 

96 interstícios, 64 são definidos como sítios de coordenação tetraédrica, sendo apenas 8 

desses sítios ocupados, e 32 como sítios de coordenação octaédrica, dos quais metade são 

ocupados pelos 16 cátions restantes. De acordo com a distribuição dos cátions divalentes e 

trivalentes nos sítios tetraédricos e octaédricos, a estrutura pode ser classificada como normal 

ou inversa (SICKAFUS; WILLS; GRIMES, 2004). 

As ferritas de cobalto podem apresentar-se nos dois tipos de arranjo estrutural. No 

espinélio normal, os cátions de Co(II) ocupam os sítios tetraédricos enquanto os Fe(III) 

ocupam os sítios octaédricos, ou na forma de espinélio inverso, no qual os Fe(III) ocupam os 

sítios tetraédricos enquanto os sítios octaédricos são ocupados pelos Co(II) e pelos Fe(III) 

remanescentes (FERREIRA, C., et al., 2003).  

Comumente, a ferrita de cobalto é classificada como estrutura espinélio inversa em 

função da preferência do cátion Co
2+

 pelo sítio octaédrico (CARTA et al., 2009). Entretanto, 

no caso de nanopartículas, o arranjo estrutural mais comum é aquela em que os átomos de 

cobalto ocupam parcialmente os sítios tetraédricos e octaédricos, em um arranjo estrutural 

predominantemente misto (SATO TURTELLI et al., 2012). O grau de inversão depende da 

fração de ambos os cátions em cada sítio e pode depender dos métodos de produção e também 

do procedimento de tratamento térmico (RIECK; THIJSSEN, 1968; SAWATZKY; VAN 
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DER WOUDE; MORRISH, 1968). A fórmula estrutural geral para a ferrita de cobalto é 

apresentada na Equação (1). 

 

     
      

      
        

     
    (1) 

 

Onde i assume valores entre 0 e 1 e representa o grau de inversão que determina a fração de 

ocupação do sítio tetraédrico pelo cátion Fe(III). 

A Figura 2.2 expõe a estrutura cristalina e a distribuição de sítios para a estrutura 

espinélio.  

 

Figura 2.2 – Estrutura espinélio. 

 

Fonte: MENG et al. (2009) 

 

Além das cargas dos cátions citados acima, em alguns casos, também pode haver a 

presença de átomos de Co
3+

 e/ou Fe
2+

, além dos cátions Co
2+

 e Fe
3+

. No caso das ferritas de 

cobalto com o íon de cobalto com os dois estágios de valência, os cátions de Co
3+

 ocupam 

preferencialmente os sítios octaédricos e os cátions Co
2+

 os sítios tetraédricos, entretanto, 

assim como a ferrita composta pelos cátions tradicionais, a distribuição depende dos métodos 

de síntese e temperatura do tratamento térmico empregado (KUMAR; KUMAR; KAR, 2013).  

Em função da dependência da distribuição dos cátions com o método e os parâmetros 

de síntese utilizados, os resultados referentes à distribuição de cátions existentes na literatura 

são frequentemente contraditórios. A determinação e a quantificação dos átomos da estrutura 

espinélio podem ser realizadas a partir da análise de difração de raios-x, XANES, 

espectroscopia Mossbauer, entre outras técnicas.  
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A Tabela 2.3 apresenta diferentes repartições catiônicas da ferrita de cobalto com 

diferentes composições encontradas na literatura. 

 

Tabela 2.3 – Diferentes distribuições catiônicas para a ferrita de cobalto. 

CoxFe3-xO4 Distribuição de cátions Referências 
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2.3.2 -  Método de obtenção: controle da forma e da composição dos pós 

 

Diversas metodologias de síntese vêm sendo utilizadas com o intuito de realizar o 

controle da composição, da morfologia e do tamanho de cristalito da ferrita de cobalto 

(AJROUDI et al., 2014; LOPES-MORIYAMA et al., 2014; LU et al., 2015; MOHAMED et 

al., 2010; REDDY et al., 2015; ZHANG et al., 2006). Contudo, apesar do número de 

trabalhos envolvendo a síntese deste material, o número de pesquisas relacionadas ao controle 

da sua forma ainda é bastante restrito.  

Na maior parte dos casos, as técnicas utilizadas para a obtenção das ferritas favorecem 

a obtenção de nanopartículas com elevado grau de pureza, contudo, sem forma bem definida 

ou com forma quase esféricos. Entretanto, alguns estudos sobre o controle da forma foram 

executados com sucesso. De modo geral, as sínteses hidrotérmicas, solvotérmicas e a 

decomposição de precursores organometálicos realizadas em presença de surfactante são as 

técnicas empregadas com maior sucesso no controle da forma das nanopartículas de ferrita de 

cobalto, favorecendo a obtenção de octaedros, esferas e cubos.  

Zhang et al. (2006) mostraram que octaedros de ferrita de cobalto podem ser 

produzidos a partir da síntese hidrotérmica adicionando ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) como surfactante, porém o uso de outros surfactantes como etanolamina, 

etilenodiamino e piridina não permite o mesmo resultado.  
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Em 2013, Pervaiz, Gul e Anwar mostram que a adição de cetiltrimetilamônio brometo 

(CTAB) à reação hidrotérmica de ferritas de cobalto favorece a homogeneidade e alteração da 

morfologia. Ao sintetizar ferritas de cobalto com e sem adição de CTAB sob as mesmas 

condições de síntese, obtiveram pós com morfologias distintas. Para as condições de síntese 

estudadas, a adição do CTAB favoreceu a formação de nano varetas (PERVAIZ; GUL; 

ANWAR, 2013).  

No ano seguinte, Lopes-Moriyama et al. (2014), sintetizaram nanooctaedros de ferrita 

de cobalto, também por meio da adição de CTAB à síntese hidrotérmica. O CTAB favoreceu 

o crescimento de cristalitos na forma octaédrica e impediu a formação da fase goethita, 

dificilmente evitável ao precipitar sais de ferro na água.  

As nanoesferas de CoFe2O4 mesoporosas com um tamanho médio de 180 nm foram 

obtidas através de um processo solvotérmico utilizando etilenoglicol como solvente, acetato 

de sódio (NaAc) como estabilizador eletrostático e polietilenoglicol (PEG-4000) como 

sufactante. Neste método, o etilenoglicol desempenha um papel vital na formação de 

nanoesferas de ferrita de cobalto como solvente e agente redutor. 

Nanocubos de CoFe2O4 vêm sendo sintetizados a partir da decomposição térmica de 

precursores organometálicos de cobalto e de ferro em solventes orgânicos, de alto ponto de 

ebulição, na presença de agente redutor e ácido oleico e/ou oleilamina como surfactante 

(BAAZIZ et al., 2014; BAO et al., 2009; SATHYA et al., 2016; SONG; ZHANG, 2004; 

YANG et al., 2015).  

Além de nanocubos, a partir da decomposição térmica também é possível sintetizar 

ferrita de cobalto na forma de esferas e estrelas variando os parâmetros de síntese tais como: 

solvente, concentração de ácido oleico e oleilamina, temperatura e tempo de síntese (BAO et 

al., 2009; LU et al., 2015; ZHANG et al., 2015). Porém, apesar do controle da forma das 

nanopartículas, a metodologia empregada possui elevado custo em função do uso do agente 

redutor e dependendo dos parâmetros de sínteses e solvente empregados as nanopartículas 

possuem deficiência de cobalto em sua composição. 

 

2.3.3 -  Propriedades catalíticas 

 

As ferritas de cobalto vêm atraindo a atenção de diversos grupos de pesquisas em 

virtude de suas aplicações catalíticas. Devido ao seu baixo custo, sua boa estabilidade química 
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e seu comportamento catalítico bifuncional redox ou ácido/básico, as ferritas de cobalto 

apresentam atividade catalítica para diversas reações. 

Outra característica que torna esta ferrita um material potencialmente interessante para 

a aplicação catalítica, é à sua composição química ajustável e sua distribuição de cátions 

peculiar que podem ser moldadas, melhorando as propriedades físico-químicas e o 

desempenho catalítico (AJROUDI et al., 2010).  

Como mostrado no item 1.4, a distribuição dos cátions da ferrita de cobalto depende 

do método de síntese utilizado para a sua preparação e da sua composição. As propriedades da 

ferrita de cobalto, por sua vez, dependem fortemente dessa distribuição. O tipo de cátion e o 

estado da carga dos cátions proporcionam modificações em suas propriedades físicas e 

químicas. A Tabela 2.4 apresenta algumas reações nas quais a ferrita de cobalto foi utilizada 

como catalisador.  

 

Tabela 2.4 – Atividade catalítica da ferrita de cobalto 

Reação Referência 

Remoção do NOx (FINO et al., 2006) 

Oxidação de ciclo-hexano (TONG, BO, et al., 2009) 

Conversão do metano  (AJROUDI et al., 2010; DUMITRU et al., 

2013)  

Decomposição do Peróxido de hidrogênio (ALBUQUERQUE et al., 2012) 

Oxidação do azul de metileno (ALBUQUERQUE et al., 2012) 

Oxidação de alcenos (KOOTI e AFSHARI, 2012)(KHARISOV; 

DIAS; KHARISSOVA, 2014) 

Combustão do etanol (HAMMICHE-BELLAL et al., 2013) 

Oxidação de éteres  (KOUOTOU; TIAN, 2015) 

Oxidação do álcool benzílico (NASROLLAHZADEH; BAGHERZADEH; 

KARIMI, 2016) 

Oxidação Preferencial do CO (PROX) (CHAGAS et al., 2016) 

Oxidação do CO (THOMAS et al., 2017b) 

Degradação de poluentes orgânicos  (DENG et al., 2017) 

Reação de Fischer-Tropsch  (CHEN et al., 2017) 

 

Além dessas características, a atividade catalítica da ferrita de cobalto também 

depende fortemente do seu tamanho de partícula. Evans e colaboradores avaliaram a relação 
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tamanho/atividade da CoFe2O4 na oxidação do CO e verificaram que o tamanho de partícula 

possui efeito significativo sobre a atividade do catalisador. Eles averiguaram que quando as 

dimensões das partículas foram reduzidas, a conversão máxima de CO em CO2 foi alcançada 

em temperatura mais baixa, de modo que a temperatura de conversão total (T100%) aumentava 

quase linearmente com o aumento do tamanho da nanopartícula (EVANS et al., 2008).  

De acordo com Ballarini et al. (2009), a atividade catalítica da ferrita de cobalto na 

metilação de fenóis depende fortemente dos cátions expostos nas superfícies dos cristais. 

Segundo eles, as ferritas de cobalto sintetizadas por meio do método de co-precipitação 

expõem diferentes faces dependendo do seu tamanho e morfologia. Cristalitos menores 

expõem a face {111}, enquanto os cristalitos maiores expõem a face {100}. Devido a 

diferença dos sítios em exposição em cada face, a atividade catalítica da ferrita de cobalto é 

modificada.  

Lopes-Moriyama (2014) estudou a atividade catalítica da ferrita de cobalto de 

morfologia esférica e octaédrica em relação à oxidação do CO. Durante o estudo, ele 

constatou que os cristalitos em forma de octaedros e esferas possuiam atividade catalítica 

distintas. As esferas apresentaram maior desempenho que os octaédros. 

Segundo Mountapmbeme Kouotou et al. (2014), a quantidade de cobalto nas ferritas 

de cobalto também apresenta influência significativa em sua propriedade catalítica. Em sua 

pesquisa, eles constataram que o aumento da quantidade de cobalto na estrutura cristalina 

promove o aumento da temperatura necessária para a conversão de CO em CO2. A atividade 

catalítica da ferrita de cobalto na oxidação do CO ocorre na seguinte ordem: Co2.1Fe0.9O4 < 

Co1.8Fe1.2O4 < Co0.9Fe2.1O4. 

 

2.3.4 -  Propriedades de detecção 

 

As ferritas com estrutura espinélio também se apresentam como fortes candidatas para 

aplicações de detecção de gás, graças à sua a composição e sua distribuição catiônica. Estes 

materiais vêm sendo largamente estudados e apresentam sensibilidade a diversos gases 

(ŠUTKA; GROSS, 2016).  

Reddy; Manorama e Rao (2000) sintetizaram e estudaram o comportamento de 

detecção de gases tóxicos de diferentes ferritas espinélio (NiFe2O4, CoFe2O4, ZnFe2O4 e 

CuFe2O4). A sensibilidade das ferritas foram testadas para os gases GLP (gás de petróleo 
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liquefeito), H2S, CO, Cl2,CH4 em diferentes temperaturas. A partir deste estudo, verificaram 

que a ferrita de cobalto comporta-se como um semicondutor de tipo p e apresenta 

sensibilidade apreciável apenas acima de 150 °C. Dentre os gases analisados a CoFe2O4 

apresentou maior sensibilidade ao H2S, 60% na faixa de temperatura de 225-250°C. 

Xiangfeng et al. (2006) relataram as propriedades de detecção de etanol gasoso (com 

base em medidas de resistividade) das nanopartículas CoFe2O4 a 150°C, avaliando a 

influência das condições da síntese hidrotérmica de nanopartículas de CoFe2O4 em suas 

propriedades de detecção. Os autores mostraram que em função do pH do meio reacional, a 

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

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

mostrou bom candidato à detecção de etanol ou trietilamina. 

Leroux et al. (2012) avaliaram o comportamento e a sensibilidade de ferrita de cobalto 

com diferentes composições (CoFe2O4 e Co1,8Fe1,2O4) na detecção de NH3 em diferentes 

concentrações e temperaturas. Verificaram que a ferrita com maior teor de cobalto se 

comporta como semicondutor do tipo p, enquanto que CoFe2O4 se comportou como do tipo n. 

A resposta máxima foi obtida na temperatura de 230 ºC.  

Em 2014, Rathore e colaboradores estudaram as propriedades de detecção da CoFe2O4 

para GLP, etanol e amônia em função do tamanho da partícula e da temperatura. Concluíram 

que a resposta dos gases segue a ordem como GLP>etanol>amônia independente da 

temperatura operacional, e verificaram que a resposta máxima aos gases aumenta à medida 

que o tamanho de partícula é reduzido. O aumento do desempenho da ferrita de cobalto com a 

redução do tamanho foi associado ao aumento da relação superfície/volume e da grande área 

superficial (RATHORE; KURCHANIA; PANDEY, 2015).  

Além dos gases citados acima, Khandekar et al. (2014) mostraram que a CoFe2O4 

também apresenta sensibilidade à acetona. Além da sensibilidade o material também possui 

seletividade para este gás na presença de etanol, NH3 e GLP. Ainda de acordo com os autores, 

a cristalinidade demonstrou ser um parâmetro de grande importância na eficiência do 

material.  

Recentemente, Bagade e Rajpure (2016) mostraram que a CoFe2O4 apresenta alto 

desempenho na detecção de NO2. As medidas de detecção de gás revelam que na temperatura 

de operação de 150°C, o sensor possui resposta máxima de 95% quando submetido à 80ppm 

NO2. Além disso, os autores constataram que a resposta do sensor aumenta com o aumento 

das concentrações do gás poluente. A durabilidade do sensor foi de mais de 90 dias e quando 
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o gás alvo (NO2) foi misturado à H2S, SO2 e NH3, o sensor apresentou boa seletividade ao 

NO2.  

No ano posterior, Bagade et al. (2017) compararam o desempenho da ferrita de 

cobalto aos óxidos semicondutores e testaram a seletividade ao NO2 em relação aos gases 

SO2, NH3, GLP, C2H5OH, CH3OH. Os resultados mostraram que a CoFe2O4 apresenta maior 

sensibilidade à NO2 que os óxidos V2O5, MoO3 e ao MoS2/SnO2. O estudo de seletividade 

revelou que a ferrita de cobalto é altamente seletiva para NO2, a resposta sensora do sensor 

cresce para os gases na seguinte ordem: SO2 <NH3 <GPL <C2H5OH <CH3OH <NO2. 
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3. Metodologia 

Neste capítulo serão apresentados todos os reagentes químicos e equipamentos 

utilizados, e também, as descrições das metodologias empregadas para a execução desta 

pesquisa. 

 

3.1 -  Preparação dos pós 

 

Os pós de ferrita de cobalto com composição CoxFe3-xO4 (x = 1 x= 1,5 e x=1,8) foram 

sintetizados a partir de três metodologias diferentes com o objetivo de obter nano cristalitos 

com formas específicas, como nanocubos e nanooctaedros. As metodologias empregadas 

foram o método solvotérmico utilizando diferentes precursores (sais nitratos e 

acetilacetonatos) e o método de decomposição térmica. As secções 3.1.1 e 3.1.2 descrevem 

com detalhes cada uma dessas metodologias. 

 

3.1.1 -  Reagentes químicos  

 

Todos os reagentes utilizados neste estudo possuem grau analítico (PA) e foram 

adquiridos da Alfa Aesar ou da Sigma Aldrich e utilizados nas reações sem qualquer 

tratamento após recebidos.  

Em função da metodologia empregada, diferentes precursores, solventes e surfactantes 

foram utilizados. A Tabela 3.1 apresenta a lista de reagentes químicos utilizados para a 

obtenção de ferrita de cobalto com diferentes composições. 
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Tabela 3.1 – Lista de reagentes utilizados para a obtenção de CoxFe3-xO4 com diferentes teores de cobalto. 

Reagente Formula química Pureza 

Nitrato de Ferro (III) Nonahidratado Fe(NO3)3.9H2O 98 % 

Nitrato de Cobalto (II) Hexahidratados Co(NO3)2.6H2O 98 % 

Acetilacetonato de Ferro (III) Fe(C5H7O2)3 ou Fe(acac)3 97 % 

Acetilacetonato de Cobalto (II) Co(C5H7O2)2 ou Co(acac)2 98 % 

Etilenoglicol (EG) HOCH2CH2OH 99,8 % 

Álcool Benzílico (BA) C6H5CH2OH 99,8 % 

Éter Dibenzílico C6H5CH2OCH2C6H5 98 % 

Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) CH3(CH2)11OSO3Na 99 % 

Polivinilpirrolidona (PVP) C6H9NO)In M.W. = 40000 99,9 % 

Cetiltrimetilamônio Brometo (CTAB) CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 99 % 

Oleilamina (OLA) CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2 70 % 

Ácido Oleico (AO) CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 90% 

Ácido Undecanóico (UDA) CH3(CH2)9CO2H 98 % 

Hidróxido de Sódio NaOH 98 % 

Acetato de sódio CH3COONa ou NaAc 99 % 

 

3.1.2 -  Metodologia solvotérmica 

 

A metodologia solvotérmica é uma metodologia dominada por ambas as equipes, 

brasileira e francesa, nas quais a doutoranda está inserida. Os procedimentos experimentais 

assim como as condições de sínteses empregadas para a elaboração dos pós de CoxFe3-xO4 

foram baseados em trabalhos já publicados pela equipe.  

Em busca do controle da morfologia e da composição das ferritas, foi feita a utilização 

de diferentes precursores, surfactantes e solventes. Os itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2 classificam esta 

metodologia de acordo com os precursores empregados e exibem com detalhes os reagentes 

químicos e equipamento utilizados, bem como o procedimento experimental executado.  
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3.1.2.1 -  Nitratos como precursores 

O procedimento experimental e as condições de síntese empregadas foram baseados 

no trabalho de Lopes-Moriyama et al. (2014). Inicialmente certa quantidade de surfactante foi 

dissolvida em 15 mL de água deionizada e mantida sob agitação constante até a formação de 

uma solução transparente. Em seguida, 2 mmol de Fe(NO3)3.9H2O foram adicionados à 

solução. Após 15 minutos de agitação, 1 mmol de Co(NO3)2.6H2O foi acrescentado. 

Após a adição dos sais, o pH foi ajustado em 12 a partir da adição gota-a-gota de uma 

solução de NaOH a 1M. A solução foi mantida sob agitação constante por mais 30 minutos e 

em seguida foi transferida para uma autoclave com 45 mL de volume total, a qual foi inserida 

em uma estufa para o tratamento hidrotérmico a 160°C por 24 horas. 

Para todas as sínteses elaboradas a concentração mássica total dos sais foi fixada em 

0,05 g/mL, respeitando as relações estequiométricas Fe/Co para a CoxFe3-xO4 com x=1, x=1,5 

e x=1,8. Em uma reação padrão o surfactante foi adicionado em proporção mássica de 1:1 em 

relação ao nitrato de ferro (III) (LOPES-MORIYAMA et al., 2014). 

Após o tratamento hidrotérmico, o pó foi lavado várias vezes com água deionizada até 

o pH da água de lavagem atingir o pH da água deionizada. Após a lavagem com água o pó 

também foi lavado com etanol absoluto, e em seguida secado a 80°C por 10 horas. Depois da 

secagem os pós foram aquecidos a 300°C por 10 horas com o intuito de eliminar o surfactante 

remanescente após a lavagem. A temperatura escolhida está de acordo com a perda de massa 

de cada um dos surfactantes (LOPES-MORIYAMA et al., 2014; SINGH; BEDI, 2011; 

SIVAKUMAR et al., 2013). Para as ferritas com composição x=1 e x=1,8, etilenoglicol 

também foi utilizado como solvente. Neste caso, para a correção do pH, 15 mmol de NaOH 

anidro foram adicionados diretamente à solução. 

Para a ferrita de cobalto com x=1 sintetizada utilizando água como solvente, 

surfactantes de diferentes naturezas como catiônico (CTAB), aniônico (SDS) e não iônico 

(PVP) foram adicionados à reação a fim de realizar o controle da forma das nanopartículas. A 

Figura 3.1 resume todos os parâmetros de sínteses estudados neste caso. 
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Figura 3.1 – Fluxograma dos parâmetros de síntese estudados para CoFe2O4 sintetizada utilizando água como 

solvente. 

 

 

Os pós com composição x=1,5 foram preparados utilizando água como solvente e 

CTAB como surfactante, respeitando as proporções de surfactante e as condições de síntese 

padrões utilizadas para a elaboração dos pós com composição x=1. Já os pós de composição 

x=1,8 foram sintetizados utilizando água, etilenoglicol ou uma mistura de água e etilenoglicol 

como solventes. Quando a água foi utilizada como solvente apenas CTAB foi empregado 

como surfactante. O efeito das variações na proporção mássica do CTAB (1:1 e 2:1) e na 

duração do tratamento hidrotérmico (24 e 48h) foi analisado. 

Para as nanopartículas sintetizadas usando etilenoglicol (EG) como solvente, foi 

investigada a influência da mistura (H2O)(1-y):(EG)y em diferentes proporções (y = 1, 0,5 e 

0,9) sobre a composição e tamanho de partícula. Além disso, variações nos parâmetros de 

síntese tais como adição de surfactante (CTAB), duração do tratamento solvotérmico (24 e 

48h) e temperatura de precipitação (ambiente e 50°C) também foram analisadas. O resumo 

dos parâmetros de sínteses estudados durante as elaborações dos pós com composição 

Co1,8Fe1,2O4 é apresentado na Figura 3.2.  
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Figura 3.2 – Fluxograma dos parâmetros estudados para a ferrita de cobalto de composição Co1,8Fe1,2O4. 

 

 

3.1.2.2 -  Acetilacetonatos como precursor 

O procedimento experimental e as condições do tratamento térmico desta metodologia 

foram baseados no trabalho de Ajroudi et al. (2010), no qual ferritas de cobalto foram obtidas 

a partir da “rota álcool benzílico”. Diferente da típica “rota álcool benzílico”, durante nossos 

experimentos diferentes surfactantes foram adicionados ao meio reacional objetivando o 

controle da forma e da composição dos pós.  

Em uma típica síntese, o surfactante foi dissolvido em 20 mL álcool benzílico e em 

seguida 1 mmol de acetilacetonato de cobalto (II) foi adicionado à solução. O material 

permaneceu sob agitação por 2 h para homogeneização e, posteriormente, 2 mmols de 

acetilacetonato de Ferro (III) foram adicionados. A solução foi então agitada por mais 2h, 

transferida para um copo de teflon de 45 ml, que foi selado numa autoclave de aço e aquecido 

em uma estufa a 175°C durante 48 h. Após o tratamento térmico, o pó foi lavado várias vezes 

com etanol absoluto e com a mistura diclorometano e acetona em proporção 1:1, a fim de 

remover o excesso de solvente e de surfactante. Após a lavagem o pó foi secado a 80°C por 

2h.  

A mistura equimolar de OA/OLA, assim como o OA e a OLA separadamente e 

também o UDA foram utilizados como surfactante respeitando a proporção entre a 
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concentração molar de surfactante por concentração de acetilacetonato de ferro. Em uma 

síntese padrão, a [surfactante]:[Fe(acac)3] foi fixada em 5,8.  

Em casos específicos, foram variadas a razão [surfactante]:[Fe(acac)3], a temperatura 

(T), a duração do tratamento solvotérmico (t) e a concentração dos precursores. A Figura 3.3 

apresenta o resumo dos parâmetros de síntese estudados quando acetilacetonatos de ferro e de 

cobalto foram empregados como precursores. 

 

Figura 3.3 – Fluxograma dos parâmetros estudados para a obtenção de CoFe2O4 usando acetilacetonatos como 

precursores. 

 

 

Nas sínteses cuja oleilamina foi utilizada como surfactante, diferentes métodos de 

purificação foram utilizados com o intuito de eliminar a oleilamina remanescente sobre as 

nanopartículas após a lavagem. Os métodos de purificação utilizados foram baseados no 

trabalho de Li et al. (2012). Os procedimentos utilizados são apresentados abaixo. 
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a 175°C foi prolongado para 24 h. 
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Neste tratamento, as nanopartículas foram lavadas com ácido acético durante o 
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proporção volumétrica de 1:3. Em seguida, o pó foi centrifugado a 8000 rpm por 30 minutos, 

recuperado e, por fim, secado a 80°C.  

Quando a purificação foi realizada após a secagem, certa quantidade de pó foi 

adicionada a 15 mL de ácido acético puro. A solução permaneceu em refluxo sob agitação 

constante a 80°C por 10h. No termino da purificação, o material foi lavado com etanol e 

secado a 80°C.  

Depois de submetidos aos diferentes métodos de purificação os pós purificados foram 

caracterizados por FTIR, possibilitando a avaliação da eficácia de cada metodologia. 

 

3.1.3 -  Decomposição térmica 

 

Em uma síntese típica, 2 mmol de acetilacetonato de ferro (III) e 1 mmol de 

acetialcetonato de cobalto (II) foram adicionados à mistura de ácido oleico (1,13 g) e éter 

dibenzílico (10,4 g) contida em um balão de fundo redondo de 250 mL de três bocas, 

equipado com condensador, termômetro e aquecedor manta com agitação magnética. A 

solução foi desgaseificada à temperatura ambiente durante 40 minutos usando argônio. 

Após a desgaseificação, a solução foi aquecida, sob vigorosa agitação magnética, até 

290°C com taxa de aquecimento de 15°C/min e mantida em refluxo a essa temperatura 

durante 30 minutos, verificando a formação de um pó preto. A solução final foi resfriada sob 

atmosfera de argônio até atingir a temperatura ambiente. As nanopartículas foram recuperadas 

a partir da adição de hexano à solução seguida da centrifugação a 8000 rpm por 30 minutos. 

Por fim, o precipitado foi lavado com 200 mL clorofórmio. 

Nas sínteses de decomposição térmica, a temperatura de aquecimento da solução 

corresponde à temperatura de ebulição do solvente empregado. Nas sínteses nas quais álcool 

benzílico foi usado como solvente, a temperatura de síntese foi de 205°C. Quando o álcool 

benzílico foi utilizado, o pó foi recuperado por centrifugação e o precipitado lavado conforme 

o item 3.1.2.2 - .  

Esta metodologia já foi utilizada com éteres para obter nanopartículas de ferritas de 

cobalto, no entanto, não encontramos nenhum vestígio na literatura do uso de álcool benzílico 

para a obtenção desses materiais utilizando este método (LU et al., 2015). 
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Para essa metodologia de síntese o efeito dos solventes (álcool benzílico e éter 

dibenzílico), o efeito de diferentes surfactantes (ácido oleico e ácido undecanóico) e da 

duração de síntese (30 minutos e 2 horas) foram investigados. A Figura 3.4 apresenta os 

parâmetros de sínteses estudados nas sínteses de ferrita de cobalto a partir da 

termodecomposição dos acetilacetonatos. 

 

Figura 3.4 – Fluxograma dos parâmetros de síntese investigados nas síntese ferrita de cobalto a partir da 
decomposição térmica de acetilacetonatos. 

 

 

3.2 -  Caracterização dos pós 

 

3.2.1 -  Difração de Raios-X (DRX) 

 

A fase cristalina e o tamanho dos cristalitos foram determinados por difração de raios-

X. Os diagramas de difração de raios-X dos pós foram registrados em um difratômetro 

Empyrean (PANAlytical) equipado com CuKα como fonte de radiação (λ = 0,15406 nm). 

Cada amostra foi digitalizada para uma faixa de 2θ de 25 a 65 ° com um passo de 0,02 °. As 

condições de emissão nominal foram 45kV/35mA. Vale salientar que o difratômetro utilizado 

não é equipado com um monocromador e, por isso, devido ao fenômeno de fluorescência do 

ferro, os difratogramas obtidos apresentaram muito ruído o que os deixaram difíceis de 

explorar em termos de refinamento de Rietveld 

A identificação das fases cristalinas foi feita a partir da comparação entre o 

difratograma obtido e os perfis existentes no banco de dados do International Centre for 

Diffraction Data (ICDD). 
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O tamanho de cristalito foi estimado pela largura de meia altura (FWHM) dos picos de 

maior intensidade da estrutura espinélio, aplicado na fórmula de Scherrer (Equação (2)). 

 

           D 
  λ

 cosθ
 

(2) 

 

onde, D é o tamanho do cristalito (nm), k é o fator de forma, cujo valor utilizado foi de 0,9. λ 

é o comprimento de onda do raio X de Cu Kα = 0,15406 nm,   é o FWHM dos picos de 

difração e θ é o ângulo de Bragg. 

Além do tamanho dos cristalitos, em casos específicos, a distribuição catiônica 

também foi obtida por meio dos difratogramas de raios X a partir das razões de intensidade 

dos picos (220), (222) e (422). Nas ferritas de cobalto apenas os sítios tetraédricos contribuem 

para o fator de estrutura dos planos de índice de Miller tais quais h+k+l=4n, enquanto os sítios 

octaédricos contribuem apenas para os planos os quais h+k+l=4n+2. Assim, os sítios 

tetraédricos contribuem para a difração dos planos (220) e (422), enquanto os sítios 

octaédricos contribuem apenas para a difração dos planos (222). Desta forma, as razões de 

intensidade I(220)/I(222), I(422)/I(222) dão uma indicação da ocupação dos sítios tetraédrico e 

octaédrico, respectivamente. 

As intensidades dos picos foram extraídas com o auxílio do software Origin e em 

casos específicos foi realizado a deconvolução dos picos. Para a determinação da distribuição 

catiônica, diferentes difratogramas teórico com diferentes cátions distribuídos nos sítios A 

(sítios tetraédricos) e B (sítios octaédricos) foram construído por meio do software Carina. As 

relações I(220)/I(222) e I(422)/I(222) dos difratogramas teóricos também foram calculadas e, por 

fim, os resultados obtidos foram comparados com os obtidos experimentalmente, permitindo 

determinar a distribuição catiônica do pó. 

 

3.2.2 -   Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As morfologias, os tamanhos de cristalito, a estrutura cristalina e as composições 

químicas das nanopartículas foram determinadas por MET juntamente com EDS, usando um 

Tecnai G2 200 kV com fonte LaB6. As imagens foram obtidas em baixa e em alta resolução. 

Para cada amostra, várias análises EDS foram realizadas em diferentes escalas com o objetivo 

de garantir resultados estatísticos confiáveis. 
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Para a preparação das amostras para as análises MET, uma pequena quantidade dos 

pós foi dispersa em 5 mL etanol ou hexano. A dispersão foi mantida sob sonificação por 15 

minutos. Então, uma pequena alíquota foi retirada e 4 gotas desta alíquota foram depositadas 

em uma grade feita de cobre e recoberta com um fino filme de carbono. O solvente foi 

evaporado a temperatura ambiente. 

Um estudo estatístico sobre tamanho de cristalito foi realizado em mais de 200 

cristalitos para cada amostra. O tamanho dos cristalitos foi obtido a partir de diferentes 

imagens com o auxílio do software Gatan Digital Micrograph. A partir dos valores de 

tamanho de cristalito mensurados foi construído um histograma e o tamanho médio foi 

determinado.  

 

3.2.3 -  Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) 

 

A FTIR foi utilizada na caracterização dos pós sintetizados utilizando oleilamina como 

surfactante. A técnica foi realizada com o intuito de avaliar a eficácia dos métodos de 

purificação dos pós.  

Os espectros dos pós foram obtidos a partir de um espectrômetro Bruker-Tensor 27, na 

região de 500 cm
-1

 a 4000 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

 e 16 scans.min
-1

. Para a análise, as 

amostras foram misturadas com KBr previamente seco na proporção de 0,5 a 1% em massa 

para 100 mg de KBr, e em seguida a mistura foi compactada a uma pressão de 100 bar por 8 

minutos.  

Os espectros da oleilamina foram obtidos em um espectrômetro Bruker modelo FT-IR 

VERTEX 70 na mesma faixa, condição e resolução dos espectros dos pós. A amostra foi 

analisada na forma líquida. 

 

3.3 -  Determinação das propriedades catalíticas 

 

Os testes catalíticos das ferritas de cobalto com diferentes composições e formas 

foram realizados no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos 

(LMNRC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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O sistema utilizado é composto por um reator tubular vertical Carbolite e um 

cromatógrafo Varian CG-3800 equipado com interface de comunicação 800 que permite a 

leitura e gravação do sinal em computador. O reator tubular tem 80 cm de altura e 1 cm de 

diâmetro. O pó foi colocado entre duas telas de 100 mesh formando um leito de 8 mm de 

diâmetro e 2 mm de altura. A coluna de cromatografia utilizada para a separação dos gases foi 

uma coluna empacotada de 3,2 metros de comprimento com peneiras moleculares de  Ǻ. O 

detector utilizado foi baseado na condutividade térmica dos gases (TCD). O gás utilizado 

como referência foi o nitrogênio (N2). As temperaturas da coluna, do detector e do filamento 

foram fixadas em 90 ºC, 200 ºC e 250 ºC, respectivamente. A pressão da coluna foi mantida a 

25 psi com fluxo de 30 ml/min. A Figura 3.5 mostra o esquema do sistema experimental 

utilizado para a catálise da oxidação do monóxido de carbono.  

 

Figura 3.5 - Esquema do aparato experimental utilizado para a catálise da oxidação do CO. 

 

Fonte: O Autor 

 

A oxidação do CO foi realizada na faixa de temperatura de 100 ºC a 350 ºC com 

passos de 50 ºC e leito catalítico de 60mg. Para a obtenção da massa do catalisador, o pó foi 

peneirado em peneiras de 60 mesh e 100 mesh, e apenas a massa retida na peneira de 100 

mesh foi utilizada. A vazão total de alimentação do reator foi fixada em 150 mL/min. Vazão 

na qual o sistema opera em regime químico com os nanooctaédros (LOPES-MORIYAMA et 

al. 2014).  

O gás de alimentação foi consistindo em monóxido de carbono (6% v/v), oxigênio 

(15% v/v), hélio (34% v/v) e nitrogênio (45% v/v). O nitrogênio foi utilizado para diluir a 

mistura até a concentração de trabalho. O Monóxido de carbono foi fornecido em cilindro em 

concentração volumétrica de 15% em hélio (He). O controle de vazão de cada gás foi 
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realizado por fluxímetro digital e por rotâmetros. No caso do CO, gás de interesse, a vazão foi 

medida e controlada pelo fluxímetro digital. Os valores de conversão foram calculados a 

partir deste gás. 

Antes da primeira reação, os pós foram desgaseificados a 350 ºC por 12 horas sob 

fluxo de 10 ml/min de N2. Cada análise teve duração de 1 hora com intervalo de 1 hora entre 

cada medida. Durante o intervalo das medidas, o catalisador foi deixado na temperatura de 

reação sob o fluxo de trabalho de N2, eliminando traços de gases existentes no sistema após 

cada análise.  

 

3.4 -  Determinação de propriedades de detecção  

 

As medidas elétricas de detecção de NO2 das ferritas de cobalto foram realizada em 

aparato experimental disponível no Institut Matériaux Microélectronique et Nanoscience de 

Provence (IM2NP) na Université de Toulon.  

O sistema de medição utilizado é formado por uma célula fechada, com volume de 

aproximadamente um litro, equipada com sistema de aquecimento, entrada e saída de gás e 

eletrodos. A leitura da resistência da amostra foi feita através de multímetro digital de 

bancada Keithley e um sistema automatizado de aquisição de dados permitiu a gravação do 

sinal em computador para posterior tratamento. A Figura 3.6 mostra o esquema do sistema 

utilizado para medir a capacidade de detecção da ferrita de cobalto. 

 

Figura 3.6 – Esquema do aparato experimental utilizado para determinar as propriedades de detecção dos pós. 

 

Fonte: LOPES-MORIYAMA (2014) 
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Para a realização das medidas foi preparado um sensor a partir da deposição dos pós 

em um substrato de silício com eletrodos de platina interdigitados com distancia de  0 μm. 

Para isso, inicialmente 0,1g de cada amostra foi disperso em 2 ml de terpineol durante 1 hora 

e 30 minutos com ajuda de ultrassom. Em seguida,  0 μL dessa solução foram depositadas 

sobre o substrato de silício com eletrodos de platina interdigitados. Após a deposição o 

substrato foi secado a 243ºC durante 30 minutos, e em seguida aquecido a 300ºC por 2 horas 

para eliminar traços de terpineol. Ao término do processo, formou-se um depósito contínuo e 

uniforme de ferrita de cobalto entre os eletrodos. A uniformidade e a continuidade dos 

depósitos foram analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Antes da realização da primeira medida, o sistema foi aquecido a 300 ºC durante 12 

horas em baixo fluxo de ar sintético seco. A resistência elétrica das amostras foi medida em 

corrente contínua sob fluxo de 200 ml/min de ar sintético seco, e em presença de diferentes 

concentrações de NO2 (10 e 50 ppm) a diferentes temperaturas, na faixa de 150 a 200 ºC. 

Entre cada medição, realizada após a modificação da concentração do gás ou da temperatura, 

foi esperada a estabilização da linha de base obtida quando o eletrodo foi submetido ao ar 

sintético seco. A resposta ao gás foi calculada a partir das Equações (3) ou (4). 

Dependendo se a resistência do sensor diminui (Equação 3) ou aumenta (Equação 4) 

na presença do gás, a resposta relativa do sensor (r) é expressa como: 

 

 r     
Rar Rgás

Rar

x100 

(3) 

ou  

r     
Rgas Rar

Rgás

x100 

(4) 

 

Onde, Rar é a resistência da amostra em presença apenas de ar sintético puro e seco e 

Rgás corresponde à resistência da amostrada em presença da mistura do gás-alvo diluído em ar 

sintético puro e seco. A resposta relativa é muitas vezes confundida com a sensibilidade do 

sensor, que é definida como a variação de resistência devido a uma variação da concentração 

do gás.  

 

  
  

  
 

(5) 
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Um material semicondutor de tipo p terá uma resistência que diminui na presença de 

um gás oxidante e aumenta na presença de um gás redutor, enquanto um material do tipo n 

terá uma resistência que aumenta na presença de um gás oxidante e que diminui na presença 

de um gás redutor (ALTAVILLA et al., 2011). 

Além de uma resposta relativa significativa e sensibilidade, o tempo de resposta e de 

recuperação do sensor é outro critério importante na detecção de gás. O tempo de resposta 

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

recuperação o tempo que o sensor levar para atingir 10% de sua sensibilidade inicial.  

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

acordo com o modelo utilizado por Mukherjee e Majumder (2010) que descreve os processos 

de detecção em que haja a atuação de duas naturezas de sítios de adsorção. A Equação (6) é 

utilizada para descrever a resposta do sensor, enquanto a Equação (7) para a recuperação do 

sensor. 

 

             G t  G0 G1,res  1 e
 

 t

 1,res
 
  G2,res  1 e

 
 t

 2,res
 
  

(6) 

             G t  G0 G1,rese
 

 t

 1,res
 
 G2,rese

 
 t

 2,res
 
 

(7) 

 

G0 é a condutância do sensor (inverso da resistência do sensor) antes da injeção do 

gás.  1 e  2 é o tempo de relaxação dos sítios de adsorção 1 e 2, e G1 e G2 são constantes que 

caracterizam estes sítios. Para um sensor do tipo n atuando em presença de gás oxidante, 

deve-se usar o sinal de subtração, já para um sensor do tipo p, deve-se usar o sinal de adição. 

No caso de apenas uma estar presente, pode-se suprimir os termos associados à constante G2. 
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4. Resultados e discussão 

 

Este capítulo apresenta as caracterizações estruturais, químicas e morfológicas das 

nanopartículas de CoxFe3-xO4 (x ≥ 1) obtidas a partir de diferentes métodos de síntese, bem 

como os seus desempenhos na catálise da oxidação do CO e na detecção de NO2. 

 

4.1 -  Síntese de nanooctaedros de CoxFe3-xO4 (x ≥ 1) por via hidrotérmica 

usando nitratos como precursor e diferentes surfactantes 

 

Para a síntese de CoxFe3-xO4 com composição típica de x = 1, surfactantes de 

diferentes naturezas (aniônico, catiônico e não iônico) foram utilizados a fim de avaliar o seu 

efeito sobre a composição e sobre a morfologia das nanopartículas. Além disso, em casos 

específicos, a proporção do surfactante também foi analisada.  

Para a CoxFe3-xO4 com composição x ≥ 1, todos os parâmetros de síntese empregados 

foram os mesmos que os apresentado na seção 3.1.2.1 - . Para todos os casos, a proporção 

estequiométrica dos precursores de ferro e de cobalto respeitou a composição da ferrita de 

cobalto com o valor x desejado.  

A Tabela 1.2 mostra as diferentes amostras de CoxFe3-xO4 produzidas a partir da 

síntese hidrotermal na presença dos diferentes surfactantes, e também a proporção mássica do 

surfactante em relação ao nitrato de ferro. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros de síntese estudados na obtenção da CoxFe3-xO4 por via hidrotérmica. 

Amostra X Surfactante m(surfactante):m(nitrato de Fe (III)) 

1S1 1 SDS 1 

1S2 1 SDS 2 

1S3 1 SDS 0,5 

1PV 1 PVP 1 

1CT 1 CTAB 1 

15CT 1,5 CTAB 1 

18CT 1,8 CTAB 1 
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 A amostra 1CT foi sintetizada conforme o trabalho de Lopes-Moriyama et al. (2014). 

Os resultados das caracterizações e as análises desta amostra correspondem aos mesmos 

obtidos pelos autores em seu trabalho. Assim, para evitar repetições, os resultados dos pós 

sintetizados usando SDS, PVP serão comparados com os resultados obtidos por Lopes-

Moriyama e colaboradores. 

As nanopartículas de CoFe2O4 foram inicialmente caracterizadas por difração de raios-

X. A Figura 4.1 apresenta os difratogramas obtidos para as amostras sintetizadas utilizando 

SDS e PVP como surfactante. O pó 1S2 apresenta difratograma semelhante ao do pó 1S1 e 

por essa razão não será apresentado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Difratograma de raios-X dos pós de CoFe2O4 obtidos via síntese hidrotérmica empregando 
diferentes surfactantes. Os picos de difração indicados por * correspondem aos picos da fase secundária α-Fe2O3. 

 

 

De acordo com a Figura 4.1, os difratogramas de raios-X das amostras 1S1, 1S3 e 1PV 

mostram que os pós são bem cristalizados e confirmam a formação da estrutura cúbica 

espinélio com grupo espacial Fd-3m, de acordo com a carta padrão ICDD 22-1086. Observa-

se que nenhum pico adicional foi identificado no pó 1S1, indicado que o pó é monofásico 

dentro do limite de detecção de raios-X. Todavia, no difratograma do pó de 1S3 verifica-se 

um pequeno pico adicional correspondente ao pico mais intenso da fase hematita - α-Fe2O3. 

Um traço desse pico também pode ser observado no diagrama do pó 1PV. 
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A largura dos picos de difração varia de um pó para outro, sugerindo diferenças no 

tamanho dos cristalitos. Em particular, os picos de difração são mais finos para o pó obtido 

usando PVP como um surfactante do que para os pós obtidos com SDS, indicando que os 

cristalitos obtidos a partir do PVP são maiores do que encontrados nos pós 1S1, 1S2 e 1S3. 

A Figura 4.2 apresenta os difratogramas obtidos para as CoxFe3-xO4 com x > 1, 

sintetizadas utilizando CTAB como surfactante. 

 

Figura 4.2 – Difratograma de raios-X dos pós de CoxFe3-xO4 com x=1,5 (15CT) e x=1,8 (18CT) obtidas via 

síntese hidrotérmica. Os picos de difração indicados por * indicam a presença de uma segunda fase com 

estrutura espinélio. 

 

 

Assim como observado nos pós de CoxFe3-xO4 com x = 1, os pós com composição x = 

1,5 e x = 1,8 possuem estrutura cúbica espinélio com grupo espacial Fd-3m. Os picos 

identificados correspondem aos picos da carta padrão ICDD 22-1086. O pó 15CT é 

monofásico, todavia, nota-se que os picos do difratograma do pó 18CT são divididos, o que 

indica a presença de uma segunda fase espinélio. No entanto, as baixas intensidades desses 

picos indicam que a segunda fase espinélio é minoritária.  

A Tabela 4.2 apresenta o tamanho de cristalito estimado a partir da formula Scherrer 

para cada amostra. Devido à ocorrência da segunda fase espinélio o tamanho de cristalito do 

pó 18CT não foi mensurado. 
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Tabela 4.2 – Tamanho de cristalito, em nanômetro, das CoFe2O4 obtidas via hidrotérmica usando diferentes 

surfactantes, estimado a partir da fórmula de Scherrer. 

 1S1 1S2 1S3 1PV1 15CT 

Tamanho médio (nm) 13 13 12,5 18,5 13,5 

 

Conforme a Tabela 4.2, a quantidade de SDS não apresentou influência significativa 

no tamanho de cristalito, independente da quantidade do surfactante, o tamanho de cristalito 

permanece em torno de 13 nm. Entretanto, a natureza do surfactante e o teor de cobalto 

possuem efeito relevante. Para os pós de mesma composição (CoFe2O4, x = 1), as 

nanopartículas obtidas com PVP (surfactante não iônico) são maiores que aquelas obtidas por 

Lopes-Moriyama et al. (2014) com CTAB (surfactante catiônico, 16 nm) e também aquelas 

obtido com SDS (surfactante aniônico). Para duas composições diferentes (pós 15CT e 1CT) 

obtidas com CTAB, o pó rico em cobalto (15CT) tem cristalitos menores (13,5 nm) do que o 

pó 1CT (16 nm). 

As análises de EDS foram realizadas sobre 10 regiões diferentes para cada amostra. Os 

resultados mostraram que independente do surfactante utilizado, nanopartículas sintetizadas 

com composição x = 1 possuem a composição química de 67% de ferro e 33% de cobalto, 

concordando com a proporção atômica esperada para a CoFe2O4. 

Além disso, a microscopia eletrônica de transmissão, juntamente com análises de 

EDS, mostram que os pós 1S1, 1S2 são monofásicos e homogêneos. No entanto, nas amostras 

1S3 e 1PV, além das nanopartículas de ferrita de cobalto, foram encontrados alguns cristais 

em forma de bastões (Figura 4.3) com composição majoritária em ferro, indicando a formação 

de uma fase secundária indesejada. Desta forma, a fim de identificar a estrutura cristalina da 

fase secundária, uma difração de elétrons foi realizada sobre os bastões presentes nos pós 1S3 

e 1PV. A Figura 4.3 mostra uma típica imagem desses bastões. A inserção na imagem 

corresponde à difração de elétrons realizada sobre os bastões.  
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Figura 4.3 – Imagem MET dos bastões de  α-Fe2O3 e sua difração de elétrons. 

 

 

A partir do cálculo das distâncias interplanares obtidas por meio da difração de 

elétrons, os bastões foram identificados como hematita, α-Fe2O3. Impurezas em forma de 

bastões já foram observadas em pós CoFe2O4 sintetizados por síntese hidrotérmica na 

ausência de surfactante e foram identificados por difração de elétrons como Goetita, FeO(OH) 

(LOPES-MORIYAMA et al., 2014). De acordo com Maiti e Sujatha Devi (2015), a goetita se 

transforma facilmente em α-Fe2O3 a temperaturas entre 230 e 330°C. Assim, a ocorrência de 

α-Fe2O3 com a típica morfologia da goetita (bastões), esta associada à transformação de 

 eO(OH) em α-Fe2O3 durante o tratamento térmico realizado para remover os surfactantes. 

Portanto, podemos concluir que o uso de um surfactante não iônico, ou um surfactante 

aniônico em uma pequena quantidade (1: 2) não inibe completamente a formação de goetita, 

enquanto o uso de um surfactante catiônico (CTAB) ou uma quantidade suficiente de 

surfactante aniônico (1: 1 ou 2: 1) impede a sua formação. 

A ineficiência do PVP e do SDS em baixa quantidade na inibição da formação de 

FeO(OH) pode ser explicada a partir das diferentes etapas da síntese hidrotérmica. A Tabela 

4.3 apresenta as etapas de formação das CoxFe3-xO4 obtidas por via hidrotérmica. Com a 

intenção de facilitar a compreensão das etapas de síntese para todas as composições estudadas 

(x = 1, x = 1,5 e x = 1,8) as equações químicas foram balanceadas genericamente.  

 

 

 



Capítulo IV. Resultados e discussão  59 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

Tabela 4.3 – Etapas de formação de CoxFe3-xO4 por via hidrotérmica. 

Reação Etapas 

   x  e(NO )  H2O       x NaOH → (  x) e(OH)
 
       x NaNO       x H2O 

x o(NO )2 6H2O   2xNaOH → x o(OH)
2
   2xNaNO   6xH2O 

1 

   x  e(OH)
 
     x (NaOH ou H2O)  → (  x) e OH 4

       x (Na  ou  H 
) 

x o(OH)
2
  x(NaOH ou H2O)  → x o OH  

    x(Na
 
 ou  H

 
 

2 

   x  e(OH)
4

 
  2   x (NaOH ou H2O)  → (  x) e OH 6

     2   x (Na  ou  H 
) 

x o(OH)
 

-
  x(NaOH ou H2O)  → x o OH 

4

2-
   x(Na

 
 ou  H

 
) 

2' 

   x  e OH 4
   x o OH  

     (Na
 
 ou H

 
)  

→  ox e  xO4    (NaOH ou  H2O) 4H2O 

3 

            
           

                     

→                                      

3' 

   x  e(NO )  H2O   x o(NO )2 6H2O   2   x  NaOH ou  H2O   

→  ox e  xO4     x  NaOH ou H2O  (  x)NaNO  1 H2O 

Reação 1 

Reação paralela indesejada 

 e(OH)
6

  
   Na

 
or  H

 
→  eO OH    NaOH ou  H2O   H2O Reação 2 

 

Conforme mostra a Tabela 4.3, a primeira etapa para a formação de ferrita de cobalto 

consiste na obtenção dos hidróxidos Fe(OH)3 e Co(OH)2. A adição de NaOH em excesso, 

como em nosso caso (pH 12), promove a hidrólise desses hidróxidos na forma dos íons 

hidróxidos [Fe(OH)6]
 -3

 e [Co(OH)4]
-2

, como o apresentado nas etapas 2 e 2’ (COTE et al., 

2003; LOPES-MORIYAMA et al., 2014). Por fim, quando submetidos ao tratamento 

hidrotérmico, estes íons reagem formando CoxFe3-xO4 (passo 3 ou 3' reação 1).  

A hidrólise das espécies de ferro é muito mais rápida que a das espécies de cobalto 

(COTE et al., 2003; COTE; TEJA, 2002). Por causa disso, a desidratação de parte dos íons 

[Fe(OH)6]
–

 pode acontecer em paralelo à reação de obtenção da ferrita, ocasionando a 

formação de goetita como mostra a reação 2. Todavia, quando o surfactante é adicionado ao 

meio reacional, ele interage com os íons [Fe(OH)6]
3-

 e [Co(OH)4]
2-

 e com os germes de 

CoxFe3-xO4.  

No caso do surfactante catiônico, como o CTAB, quando ele é adicionado às sínteses 

hidrotérmicas, sua molécula é hidrolisada sob a forma CTA
+
Bˉ e os cátions gerados desta 
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quebra são atraídos, através de sua cabeça hidrofílica, pelos íons hidróxidos carregados 

negativamente (ZHAO et al., 2008).  

Da mesma forma, quando um surfactante aniônico é adicionado a um meio aquoso, ele 

é hidrolisado formando íons. Contudo, ao contrário do surfactante catiônico, o surfactante 

aniônico possui cabeça hidrofílica negativa, levando à formação de ânions. Assim, quando 

uma molécula de SDS é adicionada à síntese hidrotérmica, ela hidrolisa formando S
+
DSˉ. A 

cauda hidrofóbica do ânion DS-, carregada positivamente por meio de dipolo induzido, é 

atraída eletrostaticamente pelos hidróxidos carregados negativamente (GAO; CHOROVER, 

2010).  

Desta maneira, em meio reacional os surfactantes CTAB e SDS atuam como uma 

barreira impedindo a transformação de [Fe(OH)6]
3-

 em FeO(OH) e, consequentemente, a 

formação de α-Fe2O3. Quando a quantidade de surfactante é inferior à quantidade nitrato de 

ferro (pó 1S3), a barreira é incompleta e alguns cristais de goetita são formados.  

O surfactante não iônico PVP, bem como os surfactantes iônicos SDS e CTAB, 

também contém grupos hidrófilos e hidrofóbicos. Quando adicionados à síntese aquosa de 

ferrita de cobalto, os íons [Fe(OH)6]
3-

 e [Co(OH)4]
2-

 podem ser ancorados ou quelatados na 

cadeia das moléculas de PVP através da estabilização estérica e interações eletrostáticas com 

o grupo amida quaternária (+), contidos nos anéis de pirrolidona e resultante da ressonância 

do grupo amida terciário (XIAO et al., 2016). Deste modo, o PVP impede a ocorrência da 

reação de formação da goetita.  

Entretanto, o impedimento da fase secundária depende da concentração de PVP em 

relação à quantidade de sais de nitrato (NASERI; SAION; SETAYESHI, 2012). Em baixas 

concentrações, tal como 0,015 g/ml, observa-se a fase secundária α-Fe2O3. Aumentando-se a 

concentração para até 0,055 g/ml favoreceu-se a obtenção de uma fase de espinélio CoFe2O4 

quase pura com menos de 2% de α-Fe2O3 (NASERI; SAION; SETAYESHI, 2012). Neste 

trabalho, a concentração de PVP utilizada foi de 0,033 g/ml o que acarreta na obtenção de 

aproximadamente 3% de hematita. 

Para as fases CoxFe3-xO4 com composição nominal x > 1 (x = 1,5 amostra 15CT e x = 

1,8 amostra 18CT), as análises EDS mostraram que a composição das nanopartículas é a 

mesma independente da quantidade de cobalto adicionada. As amostras 15CT e 18CT 

possuem composição química de 50% de Fe e 50% de cobalto, equivalente à composição 

nominal Co1,5Fe1,5O4. 
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O pó 15CT é homogêneo, enquanto o pó 18CT possui, além das nanopartículas de 

Co1,5Fe1,5O4, uma segunda fase na forma de placas contendo unicamente cobalto. Com o 

objetivo de identificar a estrutura da fase secundária, uma difração de elétrons foi realizada 

sobre elas. A Figura 4.4 mostra uma típica imagem MET dessa fase, uma placa de baixo 

contraste parcialmente coberta com nanopartículas. A inserção nesta imagem corresponde à 

difração de elétrons realizada sobre a placa. 

 

Figura 4.4 – Imagem MET do pó 18CT e difração eletrônica da fase secundária. 

 

 

A partir da difração de elétrons realizada sobre a placa, verificou-se que as distâncias 

interplanares calculadas para fase secundária correspondem aos planos (111), (220), (311), 

(400), (511) e (440) de uma estrutura espinélio com parâmetro de malha de 0,8 nm. A fase 

secundária, portanto, corresponde ao óxido de cobalto Co3O4, que possui um parâmetro 

inferior ao das ferritas de cobalto, o que também é confirmado pelas posições dos picos de 

difração adicionais do diagrama da Figura 4.2. De fato, os picos de difração da fase 

secundária, em relação aos da fase principal, são deslocados em direção aos grandes ângulos 

e, portanto, correspondem a uma estrutura de parâmetros de malha menor. A morfologia de 

placas é a forma típica do hidróxido de cobalto. Assim, acreditamos que o Co3O4 é resultante 

da transformação do hidróxido de cobalto, existente após o tratamento hidrotérmico, durante o 

aquecimento a 300 ° C para a remoção do surfactante (HOU et al., 2005). Assim, a formação 

majoritária da fase espinélio com composição Co1,5Fe1,5O4 e a presença de Co3O4 no pó 18CT 
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indicam que parte do cobalto utilizado para sintetizar Co1,8Fe1,2O4 não reagiu com o precursor 

de ferro formando hidróxidos. 

Com o intuito de inibir a formação do Co3O4, variações nos parâmetros de síntese 

como adição do dobro CTAB (2:1) ou prolongação do tratamento hidrotérmico de 24 para 48 

horas foram testados. Contudo, tais modificações não influenciaram na composição dos pós, o 

que indica que para a síntese hidrotérmica, Co1,5Fe1,5O4 é a máxima composição obtida. Esta 

limitação pode estar ligada a diferenças entre as constantes de hidrólise de espécies do ferro e 

do cobalto, e ao pH da solução. (COTE et al., 2003; COTE; TEJA, 2002).  

Os íons Fe
3+

 precipitam na forma de hidróxidos a pH em torno de 3, enquanto os íons 

Co
2+

 começam a precipitar a pH em torno de 8 (YÜZER et al., 2008). A elevado pH os íons 

de cobalto sofrem uma série de reações de hidrólise que conduzem a diferentes hidróxidos, 

que são [Co(OH)4]
2-

, [Co(OH)3]
-
 e Co(OH)2 (YÜZER et al., 2008). Assim, a adição de NaOH 

em excesso à solução, permite a transformação de Co(OH)2 em [Co(OH)3]
-
 e [Co(OH)4]

2-
 

(passos 2, 2' reação 1). Desta forma, a formação de Co1,5Fe1,5O4 nas amostras com 

composição x=1,8 (pó 18CT) pode ser explicada pela conversão parcial Co(OH)2 em 

[Co(OH)3]
-
 ou [Co(OH)4]

2-
, limitando a quantidade destas espécies de hidróxidos necessárias 

para a formação de ferrita de cobalto com a  composição desejada (Etapas 3 ou 3' reação 1). 

A morfologia das nanopartículas foi determinada a partir de microscopia de 

transmissão. A Figura 4.5 exibe as imagens de MET das nanopartículas CoFe2O4 obtidas 

usando SDS (Figura 4.5a) e PVP (Figura 4.5b) e Co1,5Fe1,5O4 utilizando CTAB (Figura 4.5c). 

A quantidade de SDS não apresentou modificações significativas nas formas das 

nanopartículas, logo, a Figura 4.5a mostra a morfologia típica das nanopartículas obtidas 

utilizando com esse surfactante. As nanopartículas dos pós 15CT e 18CT apresentaram a 

mesma morfologia.  
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Figura 4.5 – Imagens de MET das CoxFe3-xO4 produzidas a partir de síntese hidrotérmica (a) 1S1 (b) 1PV1 (c) 

15CT. 
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Na Figura 4.5 é possível ver que independente do surfactante ou do teor de cobalto, as 

nanopartículas são bem cristalizadas e facetadas. Além disso, as nanopartículas são 

monocristalinas e possuem morfologia octaédrica, semelhante ao obtido por Lopes-Moriyama 

et al. (2014) utilizando CTAB. 

Mais detalhes sobre as características morfológicas foram obtidos por Microscopia 

Electrónica de Transmissão de Alta Resolução (HRTEM, em inglês). A Figura 4.6 mostra as 

imagens de HRTEM de cristalitos de CoFe2O4 sintetizadas com SDS (Figura 4.6a), com PVP 

(Figura 4.6b) e Co1.5Fe1.5O4 (Figura 4.6c). A inserção no canto direito superior corresponde à 

sua transformada rápida de Fourier (FFT, em inglês). 
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As FFTs inseridas se adequam com um eixo de zona [110] na estrutura de espinélio e 

permitem identificar os planos {111}, {220} e {200}. Enquanto os cristalitos da Figura 4.6.b 

e da Figura 4.6.c estão perfeitamente orientados, a Figura 4.6.a corresponde a um cristalito 

Figura 4.6 – Imagem HRTEM das nanopartículas orientadas ao longo do eixo de zona [110], mostrando 

octaedros truncados: (a) pó 1S1 (b) pó 1PV1, (c) pó 15CT. 
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mal orientado, por este motivo a falta dos planos {200} na imagem. Estes planos têm um fator 

de estrutura de zero e aparecem apenas por difração dupla. 

As nanopartículas representadas na Figura 4.6 possuem projeções hexagonais com 6 

faces, sendo 4 faces paralelas aos planos {111} e duas faces menores, paralelas aos planos 

{200}. As faces {111} dos cristalitos formam entre eles um ângulos de 70,5° (109,5°) e as 

faces {111} e {100} formam um ângulo de 55° (125°). Essas características correspondentes 

a um octaedro ligeiramente truncado em direção dos planos {100}. Portanto, seja qual for o 

surfactante ou o teor de cobalto, quando a água é empregada como solvente, nanooctaedros 

são obtidos.  

A forma de equilíbrio de uma nanopartícula depende das energias superficiais das 

diferentes facetas. Para as estruturas cristalinas cúbicas de face centrada (CFC), como a ferrita 

de cobalto, as energias de superfície dos planos de baixos índices de Miller são {1 1 1} <  {1 00} 

<  {1 1 0}. Assim, um octaédro, composto por 8 faces de baixa energia {111} é forma a mais 

estável para estruturas CFC. A variação na forma das nanopartículas com estrutura cúbica 

limitada pelas faces {111} e {100} pode ser caracterizada pela razão r= {1 0 0}/{1 1 1}, que 

varia de  r   √  (forma octaédrica) para r   √ /2 (forma cúbica). Valores intermediários 

correspondem a octaedros mais ou menos truncados. A relação r pode ser determinada 

diretamente em nanopartículas vistas ao longo da direção [110], medindo a relação h100/h111, 

ou seja, a relação entre as distâncias h100 de duas faces {100} paralelas e h111 de duas faces 

{111} paralelas (HENRY, 2005). 

A truncatura dos nanooctaedros de CoFe2O4 (x = 1) varia ligeiramente com r = 1,1-1,3 

para os pós 1S1 e 1PV (Figura 4.6a e Figura 4.6b) e com r = 1,3-1,4 para o pó 1CT. Por outro 

lado, os cristalitos obtidos com SDS são significativamente menores que aqueles obtidos com 

CTAB. Parece, portanto, que a truncatura está relacionada com o tamanho dos cristalitos, 

sendo os nanooctaedros menores mais truncados (menor r). Os nanooctaedros com 

composição x = 1,5, (Figura 4.6c) também têm truncatura variando de r = 1,1-1,3, e são 

também ligeiramente menores do que aqueles elaborados com o mesmo surfactante CTAB, 

mas com composição x = 1 (pó 1CT).  

Além da análise morfológica, o tamanho dos cristalitos também foi determinado a 

partir das imagens de MET. Para fins estatísticos, 200 cristalitos foram medidos para cada 

amostra. A distribuição do tamanho dos cristalitos é mostrada na Figura 4.7.. 

. 
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Figura 4.7 – Distribuição de cristalito das diferentes amostras (a) 1S1 (b) 1S2 (c) 1S3 (d) 1PV1 (e) 15CT 

  

  

 

 

Analisando a Figura 4.7, observa-se que a distribuição de tamanho de partícula de 

todas as amostra pode ser facilmente ajustada a uma distribuição lognormal. O tamanho 

médio e o desvio padrão das amostras 1S1, 1S2 , 1S3, 1PV  e 15CT são apresentados na 

Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Tamanho de cristalito das amostras 1S1, 1S2, 1S3, 1PV1 e 15CT. 

Amostra Tamanho médio (nm) σ 

1S1 14 0,25 

1S2 15 0,24 

1S3 14 0,28 

1PV1 19 0,23 

15CT 15 0,24 

 

Os valores do tamanho médio de partícula obtidos pelo MET aproximam-se aos 

valores obtidos por difração de raios-X (Tabela 4.2), indicando que as nanopartículas de 

CoxFe3-xO4 obtidas são monocristalinas. As nanopartículas obtidas com PVP (19 nm) são 

maiores do que as obtidas utilizando SDS (1S1, 1S2, 1S3 : 14-15 nm) e CTAB (16 nm) 

(LOPES-MORIYAMA et al., 2014). A quantidade de SDS não possui influência sobre o 

tamanho das nanopartículas e a proporção de SDS de 1 mol para 2 moles de Fe(NO3)3.9H2O 

(pó 1S3) é suficiente para obter nanooctaedros de ferrita de cobalto. No entanto, a redução da 

quantidade de SDS (1S3) favoreceu uma distribuição de tamanho mais ampla (Figura 4.7). 

Todavia, a distribuição de tamanho não evolui entre os pós 1S1 (1 mol de SDS:1 mol de 

nitrato de ferro) e 1S2 (2 mols de SDS:1 mol de nitrato de ferro), uma vez que a quantidade 

de SDS é suficiente (1S1), adicionar mais SDS (1S2) não altera de forma significativa a 

distribuição de tamanho. Este efeito de saturação sobre o tamanho de partícula já foi 

observado na síntese de coprecipitação de CoFe2O4, e o mesmo tamanho mínimo em torno de 

15 nm foi obtido (VADIVEL et al., 2015). 

Comparando os tamanhos de partícula obtidos com os diferentes surfactantes para a 

mesma proporção molar de 1:1 de surfactante e de nitrato de ferro, parece que o SDS tem um 

melhor efeito no confinamento das nanopartículas em crescimento do que o CTAB e o PVP. 

Isso pode ser explicado a partir da atração entre os íons dos surfactantes pela carga da 

superficie das nanopartículas.  

As nanopartículas de ferrita de cobalto sintetizadas a pH = 12, possuem carga 

superficial positiva (BARALE et al., 2008). Desta forma, o surfactante aniônico será atraído 

pela superfície das nanopartículas a medida que o cationico será repelido. A comparação entre 

o efeito sobre o tamanho de partícula de PVP e outros surfactantes é mais difícil por causa da 

enorme massa molar do PVP (M=40000). Contudo, acredita-se que o elevado número de 

possíveis locais de âncora fornecidos por uma molécula de PVP é contrabalançado pelas 

fracas interações não iónicas entre PVP e superfícies.  
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Além de influenciar o tamanho final das nanopartículas, o surfactante também pode 

prevenir a aglomeração das nanopartículas, especialmente no caso de partículas magnéticas, 

que tendem a se aglomerar devido às interações magnéticas (VADIVEL et al., 2015). Desta 

forma os aglomerados de partículas vistas na Figura 4.5 estão associados ao aquecimento a 

300°C usado para a eliminação do surfactante e à atração magnética entre as partículas. A 

eliminação do surfactante é uma etapa necessária para a aplicação catalítica e de detecção dos 

pós. 

O teor de cobalto nas nanopartículas de ferrita também influencia no tamanho. As 

nanopartículas com composição Co1,5Fe1,5O4 (Figura 4.5 e Figura 4.7) são ligeiramente 

menores do que as nanopartículas CoFe2O4 obtidas nas mesmas condições experimentais. A 

diminuição do tamanho com o aumento do teor de cobalto na ferrita já foi observado por 

Ajroudi et al. (2010) e Zhao et al. (2007). O aumento da quantidade de cobalto na estrutura 

cristalina altera a distribuição iônica superficial, o que pode levar à modificações na interação 

eletrostática com o surfactante resultando na obtenção de nanopartículas de menor tamanho. 

 

4.2 -  Síntese de NPs de CoxFe3-xO4 (x = 1 e x = 1,8) por via solvotérmica 

usando nitratos como precursor e etilenoglicol como solvente 

 

O item 4.1 - mostrou que não foi possível sintetizar CoxFe3-xO4 com x = 1,8 a partir da 

síntese hidrotérmica utilizando nitratos como precursor. A composição máxima obtida por 

essa metodologia foi de x = 1,5. Porém, ferritas de cobalto com x =1,8 já foram obtidas a 

partir da síntese solvotérmica utilizando acetilacetonatos como precursor e álcool benzílico 

como solvente (AJROUDI et al., 2010). Desta forma, neste item propomos a elaboração de 

ferrita de cobalto com x = 1,8 a partir dos nitratos como precursor modificando apenas o 

solvente da síntese hidrotérmica. O solvente escolhido foi o etilenoglicol que já foi utilizado 

com sucesso na síntese de ferritas (FREIRE et al., 2014; REDDY et al., 2015).  

Com o intuito de realizar uma comparação entre os resultados obtidos e determinar o 

efeito do teor de cobalto sobre o tamanho e sobre a forma das nanopartículas, CoxFe3-xO4 com 

composição x = 1 também foi preparada. Além disso, a influência dos parâmetros de síntese 

(base, temperatura de precipitação e pH) e da proporção volumétrica (H2O)(1-y):(EG)y sobre a 

composição e o tamanho de partícula também foram estudados. No entanto, em função das 

semelhanças entre os resultados obtidos a partir da variação de alguns parâmetros de síntese, 
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neste item serão apresentados com detalhes apenas os parâmetros que proporcionaram efeito 

significativo sobre a composição e/ou tamanho de partícula. A Tabela 4.5 resume os 

principais parâmetros analisados. 

 

Tabela 4.5 – Principais parâmetros de síntese estudados na obtenção de CoxFe3-xO4 utilizando etileno glicol 

como solvente. 

Amostra X Base Solvente Y 

1EG1 1 NaOH Etilenoglicol 1 

18EG1 1,8 NaOH Etilenoglicol 1 

18EG2 1,8 Acetato de sódio Etilenoglicol 1 

18EA1 1,8 NaOH Etilenoglicol/Água 0,5 

18EA2 1,8 NaOH Etilenoglicol/Água 0,9 

 

A Figura 4.8 exibe o difratogramas de raios-X de uma típica CoxFe3-xO4, com 

composição x = 1 e x =1,8, (1EG1 e 18EG1), obtida utilizando etilenoglicol como solvente e 

NaOH como base.  

 

Figura 4.8 – Difratograma de raios-X das amostras de CoxFe3-xO4 com x=1 e x=1,8 obtidas por via solvotérmica 

utilizando etilenoglicol como solvente. 

 

 

Os difratogramas de raios-X da Figura 4.8 mostram que os pós 1EG1 e 18EG1 

possuem estrutura cúbica espinélio com grupo espacial Fd-3m. Nenhum pico adicional a carta 

padrão ICDD 22-1086 foi encontrado, indicando que os pós produzidos são monofásicos 
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independente da composição. As análises de EDS realizadas sobre os pós mostraram que os 

pós 1EG1 e 18EG1 possuem composição homogênea. O pó de 1EG1 apresenta composição 

atômica de 67% de Fe e 33% de Co enquanto o pó 18EG1 é constituído de 41% de Fe e 59% 

de Co, percentagens atômica correspondente à CoFe2O4 e à Co1,8Fe1,2O4, respectivamente.  

De acordo com Kozakova et al. (2015), assim como nas sínteses utilizando água como 

solvente, a obtenção da ferrita de cobalto utilizando etileno glicol também ocorre a partir da 

reação entre os hidróxidos de cobalto e de ferro, formados a partir da adição de uma base. O 

etilenoglicol, por possuir uma constante dielétrica mais baixa e uma viscosidade mais alta do 

que a água (YANG et al., 2013), modificará a cinética de formação de hidróxido (etapas 2 e 3, 

reação 1). Por isso, as espécies de hidróxidos de Co formados a um mesmo pH são diferentes 

em etilenoglicol e em água. Assim, diferente do observado na amostra 18CT, quando o 

solvente é o etilenoglicol, todo o precursor de cobalto presente no meio de reacional estará 

disponível para a formação de ferrita de cobalto, levando a um pó com composição 

Co1,8Fe1,2O4. 

Todavia, a alteração de uma base forte (NaOH) para uma base fraca (NaAc) (pó 

18EG2), favoreceu a formação de duas fases, uma de composição Co0,8Fe2,2O4 e outra 

contendo apenas cobalto. Uma difração de elétrons foi realizada sobre a fase secundária com 

o objetivo de determinar a sua estrutura cristalina, permitindo sua identificação. A Figura 4.9 

expõe a imagem MET e a difração eletrônica da fase secundária encontrada na amostra 

18EG2.  

 

Figura 4.9 – Fase secundária Co3O4  presente na amostra 18EG2 (a) Imagem MET, e (b) Difração de 

elétrons 
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A difração de elétrons com anéis de baixa intensidade corresponde a uma fase 

espinélio com baixa cristalinidade. As distâncias interplanares obtidas a partir dos anéis da 

difração eletrônica correspondem aos planos {311} e {440} da estrutura espinélio Co3O4. Para 

a preparação do pó 18EG2, o número de mols de NaAc adicionado foi o mesmo que o de 

NaOH utilizado para a preparação do pó 18EG1. Contudo, durantes os experimentos 

observou-se que o pH das soluções das duas amostras foram diferentes após a adição das 

bases. Na amostra 18EG1 o pH alcançado foi 12, enquanto na amostra 18EG2 foi 6. Além 

disso, verificou-se que ao término do tratamento solvotérmico, a coloração da solução após o 

tratamento hidrotérmico da amostra 18EG2 era lilás, enquanto a da amostra 18EG1 era 

incolor. Resultados semelhantes foram obtidos por Fernandes de Medeiros et. al. (2017) nas 

sínteses hidrotérmicas a pH < 10 e a coloração lilás foi atribuída à presença de cátions de Co
+2

 

não transformados em hidróxidos. Desta forma, acreditamos que quando a base fraca (NaAc) 

foi utilizada como agente precipitante, parte do cobalto permaneceu em solução na forma de 

Co
+2

 e parte das espécies Co(OH)2 não foram transformadas totalmente em [Co(OH)3]
-
 ou 

[Co(OH)4]
2-

, limitando a quantidade destas espécies de íons hidróxidos, levando à obtenção 

das fases Co0,8Fe2,2O4, Co3O4 e cobalto em solução. 

Ao misturar EG com água na proporção volumétrica ((H2O)(1-y):(EG)y) de y = 0,5 

(18EA1) e 0,9 (19EA1) um pó bifásico também foi obtido. As análises de EDS em conjunto 

com a difração de elétrons revelaram que, semelhante ao observado para o pó 18CT1, 

nanopartículas de Co1,5Fe1,5O4 e plaquetas de Co3O4 foram obtidas independente da proporção 

de água adicionada. A Figura 4.10 mostra a imagem MET típica de uma amostra sintetizada 

empregando a mistura etilenoglicol/água como solvente.  
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Figura 4.10 – Imagem MET da amostra 18EA1: nanopartículas de Co1,5Fe1,5O4 e plaqueta identificada como 

Co3O4. 

 

 

A obtenção de Co1,5Fe1,5O4 e de Co3O4 quando a água está presente no meio reacional,  

pode estar relacionada ao fato de que os íons metálicos têm maior coordenação com a água do 

que com o etilenoglicol. Quando a água está presente no meio de reação, as moléculas de 

etilenoglicol em torno dos cátions são substituídas por moléculas de água (KOZAKOVA et 

al., 2015), levando à formação das espécies de hidróxido de cobalto semelhante a quando 

água pura é usada. Além desses experimentos, Co1,8Fe1,2O4 também foi preparada utilizando 

uma mistura contendo 50% de etanol absoluto e 50% de etilenoglicol. As análises revelaram 

que um pó monofásico de ferrita de cobalto com x = 1,8 foi obtido. Portanto, podemos 

concluir que, nas condições de síntese estudadas, a formação de Co1,8Fe1,2O4 é possível apenas 

em meio não aquoso.  

As primeiras observações MET dos pós sintetizados apenas em etilenoglicol 

mostraram que as partículas estavam envolvidas por uma substância amorfa instável sob o 

feixe de elétrons, provavelmente etilenoglicol resultante da lavagem incompleta do pó. Então, 

com o intuito de remover todo o solvente, todos os pós sintetizados em etilenoglicol foram 

aquecidos a 350°C por 10 horas. A temperatura escolhida foi baseada na análise 

termogravimétrica do etileno glicol existente na literatura (MOHAPATRA; ROUT; PANDA, 

2011). A Figura 4.11 mostra a imagem MET e a distribuição de cristalito ajustada à 

distribuição lognomal da amostra 18EG1 (x = 1,8) antes e depois do aquecimento a 350°C.  
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Figura 4.11 – Amostra 18EG (a) imagem MET dos cristalitos antes do tratamento térmico (b) distribuição de 

cristalito antes do aquecimento (c) imagem MET dos cristalitos após o aquecimento a 350°C (d) distribuição de 

cristalito após aquecimento. 

  

  
 

Analisando a Figura 4.11, observa-se que o pó de Co1,8Fe1,2O4 é formado por 

aglomerados de nanocristalitos sem forma particular. Além disso, verifica-se que o tamanho 

de cristalito dobrou com o aquecimento a 350°C. Os cristalitos do pó antes e depois do 

aquecimento para eliminação do etilenoglicol possuem tamanho médio em torno de 4 e 8 nm, 

respectivamente (Figura 4.11b e 4.11d).   

Comparando o tamanho de cristalito das nanopartículas de Co1,8Fe1,2O4 com o pó 

sintetizado para a mesma composição porém na mistura etilenoglicol/água e água, lembrando 

que na presença de água o pó obtido é bifásico, mesmo em menor proporção volumétrica. O 

pó 18EA1 ((H2O)(1-y):(EG)y para y = 0,5), antes do tratamento térmico, é constituído por 

b 

d 
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nanopartículas facetadas de tamanho médio 11 nm, enquanto o pó 18EG1, ((H2O)(1-y):(EG)y 

para y = 1) contém nanopartículas de 4 nm. Como o apresentado no item 4.2 -  o tamanho 

médio das nanopartícula sintetizadas em água (na presença de CTAB) é de 15 nm (pó 1,8CT). 

Portanto, existe claramente um efeito de redução do tamanho das partículas devido ao uso de 

etilenoglicol. Esse efeito já foi observado para ferritas de composição x = 1 e pode estar 

relacionado à função do agente complexante do EG, o que promove a dispersão de núcleos de 

nanopartículas, limitando assim seu crescimento (FREIRE et al., 2014). 

A fim de aumentar o tamanho das nanopartículas sintetizadas em etilenoglicol puro e, 

portanto, evitar o crescimento dos cristalitos durante o aquecimento, os parâmetros de sínteses 

foram modificados com o intuito de obter nanopartículas de maior tamanho e 

consequentemente termicamente mais estáveis. O tempo de tratamento solvotérmico foi 

prolongado para 48 horas, a temperatura de precipitação foi elevada para 50°C (em vez de 

ambiente) e um surfactante (CTAB) foi adicionado. Contudo, estas variações não alteraram o 

fato de que o tamanho da partícula dobra durante o tratamento térmico a 350 °C.  

O crescimento de cristalitos durante o aquecimento a 350 °C pode ser explicado pela 

alta energia superficial das nanopartículas. Como as nanopartículas obtidas usando 

etilenoglicol são de tamanho pequeno, elas têm uma área superficial alta e, portanto, uma 

energia superficial alta. A fim de minimizar essa alta energia, as partículas crescem 

(AYYAPPAN et al., 2011). A sensibilidade térmica geralmente depende do tipo de 

nanomateriais e do método de fabricação. 

Devido ao crescimento das nanopartículas durante o tratamento térmico, o estudo da 

influência do teor de cobalto no tamanho do cristalito foi realizado em pós tratados. As 

distribuições de tamanho das nanopartículas foram determinadas para dois pós homogêneos 

de composição x = 1,8 (18EG1) e x = 1 (1EG1). A Figura 4.12 mostra uma imagem de TEM e 

a distribuição de tamanho de partícula para o pó de 1EG1 após tratamento térmico a 350 ° C 

por 10h.  
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Figura 4.12 – CoFe2O4 obtida utilizando etilenoglicol como solvente (a) Imagem MET (b) distribuição de 

tamanho de cristalito. 

  

 

Comparando a Figura 4.12 com a Figura 4.11c, nota-se que o pó 1EG1 é constituído 

de aglomerados de nanopartículas sem forma particular semelhante ao pó 18EG. O tamanho 

médio de partícula do pó 1EG1 (10 nm) é ligeiramente maior que o das partículas de pó de 

18EG1 (8 nm) após o mesmo tratamento térmico. O mesmo fenômeno de redução de 

tamanho, quando o nível de cobalto aumenta, já foi observado neste trabalho no caso de 

sínteses hidrotermais (1CT e 1.5CT), bem como no caso de sínteses solvotérmicas (AJROUDI 

et al., 2010), o que indica que esta é uma tendência geral para ferritas de cobalto, 

independente do método de síntese.  

Por fim, um solvente não aquoso tal como etilenoglicol torna possível obter pós de 

ferritas de cobalto com um elevado teor de cobalto, no entanto não permite o controle do 

tamanho e forma das nanopartículas.  

 

 

 

 

 

 

b 



Capítulo IV. Resultados e discussão  77 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

4.3 -  Síntese de nanocubos de CoFe2O4 (x = 1) por via solvotérmica usando 

acetilacetonatos como precursor e diferentes surfactantes 

 

Nanopartículas de CoFe2O4 foram produzidas a partir do método solvotérmico 

utilizando acetilacetonatos, álcool benzílico como solvente e diferentes surfactantes. 

Nanopartículas de ferrita de cobalto esféricas ou sem forma definida já foram sintetizadas 

com sucesso a partir da síntese solvotérmica de acetilacetonatos em álcool benzílico, 

metodologia também conhecida como “benzyl alcoohol route” (AJROUDI et al., 2010). 

Todavia, a adição dos diferentes surfactantes propostos nesta tese, visa a obtenção de 

nanopartículas de ferrita de cobalto em forma de nanocubos. Os pós produzidos nesta 

pesquisa foram sintetizados utilizando ácido oleico (AO), oleilamina (OLA), mistura 

equimolar de AO/OLA e ácido undecanóico (UDA) como surfactantes. Os parâmetros de 

síntese empregados foram os mesmos apresentados na seção 3.1.2.2.  

Por uma questão de clareza do manuscrito, os resultados de difração de raios-X e 

análises químicas de EDS serão apresentados em um primeiro momento. Com o intuito de 

melhorar a apresentação, o estudo da influência dos parâmetros de síntese sobre a morfologia 

foi subdividido de acordo com os surfactantes utilizados. 

 

4.3.1 -  Difração de raios-X e análises químicas por EDS 

 

A Figura 4.13 mostra os difratogramas de raios-X das ferritas de cobalto obtidas na 

presença de AO/OLA (pó OO1), AO (pó OA1), OLA (pó OL1) e UDA (pó UD1) sob as 

condições apresentadas no item 3.1.2.2. Em todas as amostras a quantidade de surfactante 

respeitou a proporção de concentração [surfactante]:[Fe(aca)3] igual a 5,8. 
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Figura 4.13 – Difratograma de raios-X das amostras de CoFe2O4 obtidas por via solvotérmica utilizando 

diferentes surfactantes. 

 

 

Os difratogramas exibidos na Figura 4.13 confirmam a obtenção da estrutura 

espinélio, independente do surfactante utilizado. Os picos identificados correspondem aos 

picos da carta padrão ICDD 22-1086. Além disso, verifica-se que nenhum pico adicional à 

carta padrão é observado, indicando que, em todos os casos, os pós produzidos são 

monofásicos.  

As análises de EDS confirmam que os pós são monofásicos e que possuem 

composição química homogênea. As nanopartículas sintetizadas utilizando AO (pó OA1), 

UDA (pó UD1) e OLA (pó OL1) possuem o percentual atômico de ferro e de cobalto 

referente à CoFe2O4. Entretanto, o pó obtido na presença da mistura AO/OLA (pó OO1) 

possui composição Co0.6Fe2.4O4 e, portanto, deficiência em cobalto.  

Resultados semelhantes de nanopartículas de ferrita de cobalto com deficiência em Co 

foram obtidos em estudos de decomposição térmica de acetilacetonatos quando a mistura 

AO/OLA foi utilizada como surfactante (HU et al., 2012; YU et al., 2013). Essa deficiência 

pode ser consequência do meio redutor ocasionado pela presença do ácido oleico e da 

oleilamina. Os grupos funcionais amina e ácido carboxílico presentes na oleilamina e no ácido 

oleico atuam como agente redutor atacando os íons metálicos. Em meio redutivo, os íons de 
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Fe(III) são parcialmente reduzidos em Fe(II) podendo competir com os cátions de Co(II), 

proporcionando a formação de ferrita de cobalto deficiente em Co (HU et al., 2012). A 

mistura AO/OLA é mais redutora que o AO e OLA separadamente, assim, quando 

empregados sozinhos, o AO e a OLA necessitam de mais tempo ou temperaturas elevadas 

para agir como agente redutor (ÇINAR et al., 2011). Isso justifica a obtenção de ferrita 

deficiente em cobalto apenas quando a mistura desses surfactantes foi utilizada. 

A existência de Fe(II) na estrutura da amostra OOA1 foi confirmada a partir da 

determinação da distribuição catiônica por meio das razões dos picos (220), (422) e (222) do 

difratograma de raios-X, conforme o item 3.2.1. Os valores das relações I(220)/I(222) e I(422)/I(222) 

obtidas experimentalmente foi de 3,3 e 1,0, respectivamente. Esses valores estão de acordo 

com os valores obtidos teoricamente (I(220)/I(222)=3,2 et I(422)/I(222) =1,1)  para uma distribuição 

catiônica  e   
A
 0,  o2 0,2 e2 0,  e   

 
. 

 

4.3.2 -  Surfactantes: Ácido oleico/Oleilamina, ácido undecanoico, ácido 

oleico 

 

O efeito do surfactante sobre a morfologia e tamanho das partículas foi analisado a 

partir de MET. No caso da síntese de nanopartículas sintetizadas em presença de AO e OLA 

separadamente, parâmetros como a razão da concentração de surfactante/concentração de 

precursores, a temperatura e/ou a duração do tratamento solvotérmico foram modificados. A 

estrutura e a composição dos cristalitos permaneceram constantes independente dos 

parâmetros de síntese modificados. Portanto, neste documento, a caracterização por MET será 

priorizada. A Figura 4.14 exibe a imagem MET e a distribuição de tamanho de partículas das 

amostras OO1, OA1 e UD1. 
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Figura 4.14 – Imagens MET e distribuição de tamanho de cristalito das amostras (a e b) OO1, (c e d) OA1 e (d e 

f) UD1 

  

  

 
 

b 

d 

f 
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As imagens do MET revelam que nanopartículas dispersas foram obtidas em presença 

dos diferentes surfactantes. Em todos os casos, a distribuição de tamanho é ajustada à 

distribuição lognormal. Para os três pós, o tamanho médio de cristalito varia pouco (em torno 

de 7 nm), mas a distribuição de tamanhos é diferente. O pó sintetizado com ácido oleico 

(AO1) tem uma distribuição de tamanho mais estreita que as dos outros dois pós, indicando 

maior homogeneidade no tamanho de cristalito. A distribuição de tamanhos é mais ampla no 

caso do uso dos surfactantes UDA e AO/OLA, indicando que o crescimento das 

nanopartículas é menos limitado por esses surfactantes. A Tabela 4.6 apresenta o tamanho 

médio de cristalito e o desvio padrão (σ). 

 

Tabela 4.6 – Tamanho de cristalito obtidos a partir de imagens MET para as amostras sintetizadas usando 
OA/OLA, AO e UD na proporção de 5,8. 

Amostra t (nm) σ 

OO1 7,0 0,28 

OA1 6,5 0,16 

UD1 8,0 0,22 

 

As nanopartículas do pó OO1 (Figura 4.14a) aparecem facetadas e cúbicas nas 

imagens de baixa ampliação. Mais detalhes sobre a sua morfologia foram investigados por 

HRTEM. A Figura 4.15 exibem as imagens HRTEM de uma nanoparticula sintetizada em 

presença de AO/OLA.  

 

Figura 4.15 – Nano cubo de Co0,6Fe2,4O4 visto ao longo da direção [100]. 
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As distâncias entre os anéis observadas na inserção da imagem correspondem aos 

planos cristalinos da estrutura cúbica do tipo espinélio. A nanopartícula exibida expõe os 

planos cristalinos {022} e {004}, indicando que a nanopartícula foi orientada ao longo da 

direção [100]. Os planos {400} são paralelos às faces do cristalito, e os planos {220} são 

paralelos às diagonais do cubo projetado. Podemos, portanto, concluir que a nanopartícula é 

de fato um nanocubo. 

Uma vez que alguns cubos de Co06Fe2,4O4 foram obtidos a partir da adição de 

AO/OLA, os surfactantes AO e OLA foram estudados separadamente, com o objetivo de 

obter nanocubos com a composição desejada: CoFe2O4. No caso do ácido oleico, diferentes 

proporções de [Surfactante]:[Fe(acac)3] foram testadas. A Tabela 4.7 apresenta as diferentes 

proporções de AO estudadas. 

 

Tabela 4.7 – Razões entre concentração de AO e de acetilacetonato de Fe(III) investigadas. 

Amostra 
             

           
 

OA1 5,8 

OA2 11,6 

OA3 16,5 

OA4 3 

 

A Figura 4.16 exibe a imagem MET das amostras OA2, OA3 e OA4. 
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Figura 4.16 – Imagens MET e distribuição de tamanho de cristalito da CoFe2O4 obtida por via solvotérmica em 

diferentes proporções de ácido oleico (a,d) OA2, (b,e) OA3, (c,f) OA4. 
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Conforme a Figura 4.14 a razão de concentração do ácido oleico igual a 5,8 não 

apresentou efeito significativo sobre a morfologia das nanopartículas. Analisando a Figura 

4.16, verifica-se que a variação da razão da concentração molar de AO em relação à 

concentração do Fe(acac)3 também não alterou significativamente a forma das nanopartículas. 

Em todos os casos as nanopartículas permaneceram mais ou menos esféricas com tamanho 

médio de 7 nm.  

 

4.3.3 -  Surfactante: oleilamina 

 

Para as amostras sintetizadas utilizando OLA como surfactante, além do efeito da 

proporção de OLA, o efeito da temperatura, da duração do tratamento solvotérmico e da 

concentração dos precursores também foi avaliado. A Tabela 4.8 resume os parâmetros de 

síntese utilizados durante esse estudo.  

 

Tabela 4.8 – Parâmetros de síntese estudados na obtenção da CoFe2O4 por via solvotérmica utilizando OLA 

como surfactante. 

Amostra 
Concentração de 

Precursores (M) 

             

           
 T (ºC) t (h) 

OL1 0,16 5,8 175 48 

OL2 0,16 4 175 48 

OL3 0,16 4,9 175 48 

OL4 0,16 6,7 175 48 

OL5 0,16 7,6 175 48 

OL6 0,16 5,8 175 12 

OL7 0,16 5,8 175 24 

OL8 0,16 5,8 175 96 

OL9 0,16 5,8 200 24 

OL10 0,08 5,8 175 24 

OL11 0,31 5,8 175 24 

OL12 0,6 5,8 175 48 

 

A Figura 4.17 exibe a imagem MET e a distribuição de tamanho de cristalito da 

amostra OL1 sintetizada com a mesma proporção de surfactante, a mesma temperatura e a 

mesma duração do tratamento das amostras OAO1, OA1 e UD1. 
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Figura 4.17 – Nanopartículas de CoFe2O4 obtidas a partir da via solvotérmica em presença de oleilamina (a) 

Imagem MET (b) distribuição de tamanho de cristalito. 

  

 

Pode-se notar na Figura 4.17 a presença de nanocubos no pó sintetizado empregando 

apenas OLA como surfactante. Na imagem de MET, assim como no diagrama de distribuição 

de tamanho de cristalito, pode-se ver claramente a existência das duas populações com 

morfologia e tamanho distintos. O histograma de distribuição de tamanho de cristalito exibe 

um perfil bimodal no qual cada uma das curvas ajusta-se perfeitamente a um perfil de 

distribuição lognormal. Os nanocubos têm tamanho médio de 18 nm, enquanto as partículas 

menores tem tamanho em torno de 8-10 nm e apresentam uma forma menos definida. 

A fim de comprovar a obtenção dos nanocubos, varias imagens em alta resolução 

foram realizadas. Imagens de diferentes cristalitos em diferentes orientações foram capturadas 

com o intuito de avaliar se todas as projeções observadas correspondiam às projeções da 

forma cúbica vista na mesma direção. A Figura 4.18 exibe as imagens de HRTEM de 

cristalitos de CoFe2O4 orientados em diferentes direções cristalográficas. A inserção dessas 

imagens corresponde a FFT realizada sobre os cristais. 

 

 

 

 

 

 

b 
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Figura 4.18 – HRTEM imagens nanocubos de CoFe2O4 (a) orientado ao longo da direção [010] (b) orientado ao 

longo da direção [110] (c) orientado ao longo da direção [111]. 
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Na Figura 4.18a observa-se um cristalito orientado ao longo da direção [100], sua 

projeção possui forma quadrada e expõem os planos {202} e {400}, respectivamente, a 45° 

em relação às faces e paralelos às faces, o que permite identificar inequivocamente um cubo. 

Na Figura 4.18b o cristalito é orientado ao longo de [110], sua projeção é retangular e expõe a 

família de planos {111} e {220}. Esta informação entre a forma projetada e os planos 

cristalinos torna possível identificar um cubo visto na direção [110]. Na Figura 4.18c 

evidencia uma projeção com seis faces bem definidas. As distâncias interplanares obtidas na 

FFT correspondem unicamente aos planos {220} da estrutura espinélio orientada ao longo da 

direção [111]. Comparando as formas observadas na Figura 4.18 com as projeções de um 

cubo visto ao longo das mesmas direções, verifica-se que as formas visualizadas na HRTEM 

correspondem às projeções de um cubo. Desta forma, podemos concluir que nanocubos foram 

obtidos quando OLA foi utilizada como surfactante. A Figura 4.19 mostra as diferentes 

projeções de um cubo em diferentes orientações.  

 

Figura 4.19 – Forma de um cubo em 3D e 2D ao longo de direções diferentes 

.  

Fonte: o autor 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito do surfactante sobre a morfologia das 

nanopartículas, diferentes volumes de OLA foram testados. Para isso, a razão entre a 

concentração molar do surfactante e do Fe(acac)3 foi variada em uma faixa de ± 30% em 

relação a razão inicial ([OLA]:[Fe(acac)3] = 5,8).  
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A Figura 4.20 apresenta as imagens de MET obtidas a partir dos pós sintetizados com 

a razão [OLA]:[Fe(acac)3] de 4 (OL2), de 4,9 (OL3), de 6,7 (OL4) e de 7,6 (OL5). A 

[OLA]:[Fe(acac)3] utilizada nas amostras OL3 e OL4 correspondem a ± 15% da razão inicial. 

 

Figura 4.20 – CoFe2O4 obtidas a partir da adição de diferentes volumes de OLA (a) Amostra OL2 (b) Amostra 

OL3 (c) Amostra OL4 (d) Amostra OL5. 

  

  

 

De acordo com a Figura 4.20 quando a [OLA]:[Fe(acac)3] é alterada em ± 15% (OL3 e 

OL4), foram alcançados resultados semelhantes aos da amostra OL1; os nanocristalitos são 

nanocubos ou pequenas partículas facetadas sem forma bem definida. No entanto, quando as 

variações na quantidade do surfactante foram de ± 30% (OL2 e OL5) houve uma diminuição 

na quantidade dos nanocubos. As amostras OL2 e OL5 são constituídas predominantemente 

pelas nanopartículas menores.  
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Quando a razão de surfactante foi reduzida em 30% ([OLA]:[Fe(acac)3] = 4), a 

quantidade de surfactante, favorecendo a formação de partículas sem forma bem definida 

semelhantes às observadas na síntese sem adição de surfactante, indicando que, neste caso, a 

quantidade de surfactante foi insuficiente para realizar o controle da morfologia. Por outro 

lado, o excesso de surfactante ([OLA]:[Fe(acac)3] de 7,6) limita o crescimento das 

nanopartículas proporcionando a obtenção de um pó composto essencialmente por pequenas 

partículas facetadas. De acordo com YU et al., (2013), o excesso de surfactante protege as 

NPs, reduzindo sua taxa de crescimento e levando à formação de pequenas NPs esféricas. 

A quantidade de surfactante em relação à quantidade de precursores é, portanto, um 

parâmetro essencial para controlar a forma das partículas. 

A fim de reduzir o tamanho da dispersão das nanopartículas, diferentes tempos de 

tratamento solvotérmico foram testados. A Figura 4.21 exibe as imagens de MET da CoFe2O4 

preparadas à 175°C em diferentes tempo de tratamento térmico 12h (OL6), 24h (OL7) 48h 

(OL1) e 96h (OL8). As inserções visualizadas nessas imagens correspondem às distribuições 

de tamanho de cristalito. 
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Figura 4.21 – Pó de CoFe2O4 sintetizada em diferentes durações de tratamento térmico (a) 12h (b) 24h (c) 48h 

(d) 96h. 

  

  

 

Conforme a Figura 4.21, a variação da duração do tratamento térmico possui 

influência na distribuição de tamanho dos cristalitos. Quando o pó foi preparado com 

tratamento solvotérmico de 12h, apenas nanopartículas facetadas com tamanho médio 8 nm 

foram obtidas. A distribuição bimodal de nanocubos e nanopartículas facetadas aparece a 

partir do tempo de reação de 24 horas. Porém, um tempo de tratamento de 48 horas parece 

aumentar a distribuição de tamanho das partículas menores, e um tempo de 96 horas tende a 

remover a natureza bimodal da distribuição de tamanho. Portanto, aumentar o tempo de 

reação seria uma solução para obter uma única população. No entanto, sínteses que exigem 

mais de 4 dias apresentam interesse prático limitado. Além disso, verificou-se por 

microscopia de alta resolução, que os cubos obtidos em 48 horas de reação têm as faces mais 
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definidas que os cubos obtidos em 24 e 96 horas, o que indica que 48 h é o tempo ideal para a 

elaboração de nanocubos. 

Além do tempo de reação, a temperatura do tratamento solvotérmico também pode 

influenciar na morfologia das nanopartículas. Contudo, a faixa de temperaturas do tratamento 

solvotérmico é bastante limitada; pois a temperatura deve estar próxima do ponto de ebulição 

do solvente (205 °C para o álcool benzílico) e não pode exceder 220 °C devido à instabilidade 

térmica do Teflon. A Figura 4.22 mostra uma imagem TEM e a distribuição de tamanhos dos 

cristalitos do pó de CoFe2O4 obtida a uma temperatura de 200 °C durante 24 horas. 

 

Figura 4.22 – Pó de CoFe2O4 obtido pela via solvotérmica a 200ºC por 24 horas. 

  

 

O pó obtido a 200 °C possui uma distribuição de tamanho bimodal (Figura 4.22b), mas 

esta bimodalidade é menos acentuada do que no caso do pó obtido a 175 °C durante 24 horas 

(Figura 4.21b). Verifica-se que há uma ampliação de ambas as populações e uma 

sobreposição dos tamanhos de ambos os tipos de partículas. O aumento de temperatura de 

175°C a 200 °C, portanto, tem um efeito semelhante ao aumento do tempo de reação de 24 a 

96 horas (Figura 4.21). As partículas pequenas possuem formas intermediárias entre cubos e 

quase-esféricas e um tamanho médio de 9-10 nm. Os nanocubos maiores (16 à 18 nm) obtidos 

a 200°C aparecem com cantos e faces mais arredondadas do que aqueles obtidos a 175°C, 

indicando que a cinética de crescimento das faces é ligeiramente modificada por um efeito da 

temperatura que favorece a aparição de micro facetas {111} ou {110}. 

Resultados semelhantes foram obtidos na síntese de nanocubos de FePt a partir da 

decomposição térmica de precursores organometálicos. A formação de nanopartículas cúbicas 

b 
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ou esféricas é, essencialmente, determinada pela temperatura de reação, que modifica a 

energia superficial das faces e o aumento da temperatura favorece a produção de 

nanopartículas esféricas (BIAN et al., 2014). 

Além da elevação, o efeito da redução da temperatura também foi analisado. A Figura 

4.23 exibe a imagem MET e a distribuição de tamanho de cristalito para a ferrita de cobalto 

sintetizada a 150°C por 24h. 

 

Figura 4.23 – Pó de CoFe2O4 obtido por via solvotérmica a 150 °C durante 24 horas 

  

 

O pó obtido a 150 °C durante 24 horas (Figura 4.23) também possui duas populações 

de cristalitos com uma distribuição de tamanho ligeiramente bimodal, como no caso do pó 

obtido a 200 °C. O tamanho dos cristalitos é menor do que no caso dos outros pós: o tamanho 

médio das partículas menores é de 7 nm e as maiores têm um tamanho médio de 12 à 13 nm. 

Como nos casos anteriores (175°C e 200°C), as partículas maiores têm uma forma próxima a 

um cubo, enquanto que para as menores a forma não está tão bem definida. 

Essas sínteses, conduzidas a diferentes temperaturas, não permitiram a obtenção de 

uma única população. Uma variação de temperatura proporciona um efeito sobre a 

distribuição de tamanho de nanopartículas e sobre a forma dos nanocubos. No entanto, a 

temperatura de 175 °C é a que permite obter os cubos com faces mais bem definidas. 

A concentração de precursores no meio reacional também pode influenciar na forma e 

no tamanho das nanopartículas. As partículas de menor tamanho, por exemplo, podem ser 

conseqüência da baixa quantidade de precursores, que limita o crescimento das partículas por 
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falta de matéria. Por isso, variamos a concentração de precursores de 0,08 a 0,16 M. A Figura 

4.24 exibe a influência da concentração dos acetilacetonatos de Fe (III) e de Co (II) sobre a 

forma das nanopartículas de CoFe2O4.  

 

Figura 4.24 – CoFe2O4 produzida à 175°C a partir de diferentes concentrações dos precursores (a) 0,08M (b) 

0,16M (c) 0,31M (c) 0,6M. 

  

  

 

Nota-se na Figura 4.24 que a concentração do do precursor também possui efeito 

significativo na forma dos cristalitos. Em baixa (0,08M) e em alta concentração (0,6M) as 

nanopartículas são majoritariamente pequenas e facetadas, enquanto para valores 

intermediários de 0,16M e 0,31M nanocubos e nanopartículas facetadas foram produzidas.  

Isso acontece porque a alta concentração do precursor proporciona uma elavada taxa de 

nucleação, acarretando na formação de um grande número de pequenas partículas, resultando 
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em uma alta freqüência de colisão. Devido à alta frequencia de colisão, mais partículas podem 

se unir aleatoriamente, favorecendo a rápida taxa de crescimento em vários planos cristalinos, 

levando à formação de esferas ou sem formas bem definidas (YOU; FANG, 2016). Por outro 

lado, uma baixa concentração de precursores limita o crescimento dos núcleos devido à falta 

de material em sua vizinhança, que resulta em uma menor taxa de difusão e colisões, 

favorecendo a formação de pequenas partículas. Novamente, nenhum fenômeno de 

crescimento de faces cristalinas diferenciado pode ser observado e as partículas são mais ou 

menos esféricas. 

Apesar dos esforços, variando o tempo do tratamento, a temperatura e a concentração 

dos precursores não foi possível obter um pó composto unicamente por nanocubos 

monodispersos. Nos melhores resultados obtidos para este estudo, a ferrita de cobalto 

apresentou morfologia heterogênea de nanocubos e nanopartículas facetadas. Desta forma, os 

testes catalíticos e de detecção foram realizados utilizando a amostra de melhor resultados, a 

amostra OL1. 

Para a aplicação dos pós, seja ela catálise ou detecção de gases, é necessário que as 

nanopartículas sejam isentas de surfactante em sua superfície, evitando que essas substâncias 

interajam com os gases e, consequentemente, alterem os dados experimentais. Portanto, a fim 

de remover a oleilamina remanescente após a etapa de lavagem, os pós de CoFe2O4 foram 

submetidos a diferentes tratamentos de purificação. Espectros de FTIR foram realizados para 

validar a técnica de purificação escolhida.  

A Figura 4.25 mostra os espectros de FTIR da oleilamina e da CoFe2O4 antes e depois 

dos diferentes tratamentos de purificação: aquecimento a 350°C e 175°C, e lavagem com 

ácido acético (HAc) puro e misturado com acetona na proporção volumétrica de 1:1. 
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Figura 4.25 – Espectro de FTIR da CoFe2O4 antes e depois da purificação das nanopartículas por meio dos 

métodos térmico e químico. Para comparação o espectro da molécula de oleilamina. 

 

 

A Tabela 4.9 mostra as atribuições das vibrações evidenciadas no espectro da 

oleilamina. Todos os picos do espectro correspondem às ligações químicas existentes em sua 

molécula (MOURDIKOUDIS; LIZ-MARZÁN, 2013). 
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Tabela 4.9 – Atribuição de vibração infravermelho para a molécula de oleilamina. 

Número de onda (cm
-1

) Modos de Vibração* 

3004 δ (=C-H) 

2919 νas (C-H) 

2854 νs (C-H) 

1647 δ (-C=C) 

1597 δ (NH2) 

1456 δ (CH3) 

1071 δ (C-N) 

968 C-H 

792 δ (NH2) 

719 δ (C-C) 

*νs – Vibração de estiramento simétrico; νas – Vibração de estiramento assimétrico; δ – Vibração de flexão. 

 

Analisando a Figura 4.25 verifica-se uma mudança nos espectros de IR em função do 

método de purificação. No espectro da CoFe2O4 sem purificação é possível observar a 

existência de bandas de energia em torno de 1330-1650 cm
-1

, de 2919 cm
-1

 e de 2854 cm
-1

, 

que correspondem, respectivamente, aos modos de flexão do grupo –NH2 e do grupo metil e 

aos modos de estiramento das ligações C-H, indicando a presença da oleilamina na superfície 

das nanopartículas (KURTAN et al., 2016). Portanto, a remoção da oleilamina pode ser 

evidenciada a partir da eliminação desses picos de vibração.  

Dentre os métodos de purificação realizados, o aquecimento térmico a 350°C durante 

10h e a 175°C por 24 são os tratamentos mais eficazes para a obtenção de nanopartículas 

livres de oleilamina, uma vez que não foram observadas as bandas relacionadas a essa 

molécula nos espectros de IR. Por outro lado, o método químico e o aquecimento a 175°C por 

10h são menos eficazes. Os espectros de IR dos pós submetidos a esses tratamentos revelam 

picos residuais mais ou menos significativos em torno de 1330-1650 cm
-1

. A presença dessas 

bandas e ausência das bandas de energia em torno de 2919 cm
-1

 e 2854 cm
-1

, indicam a 

quebra da molécula de oleilamina e a sua transformação em uma amina de menor tamanho.  

Apesar do FTIR mostrar que a oleilamina pode ser eliminada a partir do aquecimento 

a 350°C, as imagens de MET, realizadas nos pós após o tratamento, mostraram que a elevação 

da temperatura proporcionou alterações na morfologia das nanopartículas. Verificou-se que 

após o tratamento, os nanocubos mudaram de forma, indicando a instabilidade da morfologia 
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à elevação da temperatura. Assim, por esta razão, apenas o tratamento térmico a 175°C por 

24h foi utilizado para a remoção da OLA da superfície das nanopartículas.  

A Figura 4.26 exibe a imagem MET da amostra OL1 após o aquecimento a 350°C 

durante 10h. 

 

Figura 4.26 – Imagem MET da amostra OL1 após o tratamento térmico a 350°C por 10h para remoção da 

oleilamina. 
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4.4 -  Síntese de CoFe2O4 por decomposição térmica 

 

Em paralelo às sínteses solvotérmicas utilizando acetilacetonato como precursor, 

ferritas de cobalto foram preparadas por meio da decomposição térmica de acetilacetonatos 

utilizando diferentes solventes e surfactantes com o objetivo de produzir pós monodispersos 

de nanocubos de CoFe2O4. Nanocubos de Fe3O4 foram obtidos com sucesso através deste 

método de síntese por Kim et al. (2009), utilizando éter dibenzílico como solvente e ácido 

oleico como surfactante. 

Inicialmente, a quantidade de surfactante utilizada foi fixada na razão 

[surfactante]:[Fe(acac)3] de 1,5, a mesma utilizada por Kim et al. (2009) para a obtenção de 

nanocubos de magnetita. Em casos específicos a razão foi acrescida para 5,8, semelhante ao 

empregado nas sínteses solvotérmicas utilizando acetilacetonatos. A Tabela 4.10 mostra as 

sínteses elaboradas nesta metodologia e os parâmetros de síntese estudados.  

 

Tabela 4.10 – Parâmetros de síntese estudados na obtenção da CoFe2O4 a partir da decomposição térmica de 

acetilacetonatos. 

Amostra Solvente Surfactante  Surfactante 

  e(acac)
 
 

 
T (°C) t (min) 

TD01 Éter Dibenzílico AO 1,5 290 30 

TD02 Álcool Benzílico AO 1,5 205 30 

TD03 Éter Dibenzílico AO 1,5 290 120 

TD04 Álcool Benzílico AO 1,5 205 120 

TD05 Éter Dibenzílico UDA 5,8 290 30 

TD06 Álcool Benzílico UDA 5,8 205 120 

 

As Figura 4.27 e 4.28 mostram as imagens MET e uma típica difração de elétrons dos 

pós sintetizados durante 30 e 120 minutos utilizando éter dibenzílico e álcool benzílico como 

solventes. O padrão de difração de elétrons não sofreu alteração com o prolongamento da 

duração de termodecomposição. Assim, para cada solvente utilizado, apenas um padrão de 

difração de elétrons será apresentado.  
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Figura 4.27 – Ferrita de Cobalto produzida a partir da termodecomposição de acetilacetonatos (a) TD01 (b) 

TD03 (c) TD02 (d) TD04. 
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Figura 4.28 – Padrão de difração de elétrons (a) pós produzidos utilizando éter dibenzílico como solvente (b) pós 

produzidos utilizando álcool benzílico como solvente. 

  

 

Na Figura 4.27 vê-se claramente que a forma e o tamanho dos cristalitos são 

influenciados pela escolha do solvente. Os cristalitos obtidos utilizando éter dibenzílico são 

facetados e com tamanho médio de 80 nm, enquanto os obtidos por álcool benzílico possuem 

forma esférica e tamanho médio de 5 nm. No primeiro caso, o aumento do tempo de síntese 

possibilita a obtenção de nanooctaedros, enquanto que com o álcool benzílico as partículas 

permanecem esféricas. No entanto, nota-se que o pó sintetizado em éter dibenzílico (TD01) 

não é monofásico, na verdade, na Figura 4.27a observa-se a presença de aglomerados com 

pouco contraste, característicos de materiais amorfos. 

Os cristalitos produzidos em álcool benzílico são significativamente menores que os 

obtidos em éter dibenzílico. A diferença entre o tamanho dos cristalitos obtidos nos diferentes 

solventes pode estar relacionada à diferença entre as temperaturas de ebulição dos solventes. 

Como foi dito no item 3.1.3 - , as reações de decomposição térmica são realizadas na 

temperatura de ebulição do solvente, e o álcool benzílico tem temperatura de ebulição de 

205°C, significativamente menor que a do éter dibenzílico (290°C). Uma temperatura de 

reação mais alta induz a uma taxa de crescimento de partículas mais rápida e, portanto, um 

tamanho maior para a mesma duração da síntese (MAITY; DING; XUE, 2008). 

Os padrões de difração de elétrons exibem anéis típicos de nanomateriais 

policristalino. As distâncias interplanares dos anéis são de 0,295 nm, 0,251 nm, 0,208 nm, 

0,161 nm e 0,148 nm, correspondente aos planos {2 2 0}, {3 1 1}, {4 0 0}, {5 1 1} e {4 4 0} 

de uma estrutura espinélio com parâmetro de malha de 0,834 nm conforme a carta padrão 

ICDD 22-1086.  

a b 



Capítulo IV. Resultados e discussão  101 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

As análises de EDS indicam que os pós obtidos por decomposição térmica de 

acetilacetonatos em álcool benzílico são homogêneos em composição e com teor de cobalto 

próximo a 1, correspondendo a uma composição Co0,9Fe2,1O4 para aquela sintetizada em 30 

minutos (TD02) e CoFe2O4 para aquele sintetizado em 120 minutos (TD04). No caso do éter 

dibenzílico, independentemente da duração da síntese, a composição das nanopartículas é 

deficiente em cobalto e com uma composição de Co0,5Fe2,5O4. A análise EDS da fase amorfa 

presente no pó TD01 revelou que essas partículas são compostas exclusivamente de cobalto e 

elementos leves, o que é consistente com uma fase espinélio deficiente em cobalto em relação 

à composição nominal. 

Resultados semelhantes aos da ferrita com composição deficiente em cobalto foram 

obtidos na decomposição térmica de acetilacetonatos em éter dibenzílico (GYERGYEK et al., 

2010; YANG et al., 2015; YU et al., 2013). De acordo com Yu et al. (2013) a composição da 

ferrita de cobalto pode ser controlado com o aumento do tempo de reação. Contudo, isso não 

foi observado em nosso estudo. Para o tempo de síntese de 30 e de 120 minutos, ferritas de 

cobalto com composição Co0,5Fe2,5O4 foram obtidas.  

Para Fantechi et al. (2015) o surfactante desempenha um papel fundamental na 

determinação da composição final. Eles observaram que usando diferentes surfactantes como 

ácido oleico, ácido dodecanóico (ácido láurico) e oleilamina, as ferritas apresentavam 

diferentes proporções de Co:Fe. Quando as nanopartículas foram sintetizadas usando apenas 

ácido dodecanóico ou oleilamina, CoxFe3-xO4 com x = 0,9 e x = 1,0 foram obtidas. Para os 

autores, a modificação da natureza do surfactante proporciona uma alteração na temperatura 

de decomposição dos precursores metálicos, modificando a proporção Co:Fe. 

A fim de estudar a influência do surfactante na síntese da decomposição térmica, para 

a qual o AO é geralmente utilizado, o ácido undecanóico (UDA) também foi utilizado como 

surfactante. O UDA é um ácido carboxílico que possui a mesma estrutura do ácido 

dodecanóico, porém com um carbono a menos em sua cadeia. A relação [UDA]/[Fe(acac)3] 

foi a mesma usada na síntese solvotérmica do pó UD1 apresentada no item 4.3. Como o 

tempo de reação não influencia a composição final dos pós, optou-se por uma duração de 30 

minutos e 120 minutos para as sínteses com éter dibenzílico e álcool benzílico. Todavia, os 

resultados mostraram que a mudança de surfactante não teve influência sobre a composição e 

a morfologia. Nanoesferas de composição CoFe2O4 (solvente = álcool benzílico) e 

nanooctaedros de Co0,5Fe2,5O4 (solvente = éter dibenzílico) foram obtidas, semelhantes ao que 

foi observado para o ácido oleico. 
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Para Hu et al. (2012) a deficiência de Co nas ferritas obtidas utilizando o método de 

decomposição térmica em solventes orgânicos pode ser explicada pela diferença entre a 

estabilidade térmica dos precursores. Por outro lado, em nosso estudo, quando a 

decomposição do acetilacetonato ocorreu em álcool benzílico, cujo ponto de ebulição é 

menor, as nanopartículas obtidas têm a composição esperada (CoFe2O4). Consequentemente, 

a deficiência de cobalto das amostras sintetizadas com o éter dibenzílico não pode ser 

explicada por uma diferença na temperatura de decomposição dos precursores metálicos. 

Segundo Song et al. (2016), que sintetizou nanopartículas de MnFe2O4 utilizando diferentes 

solventes, o éter benzílico possui um forte poder redutor que favorece a redução dos íons Fe
3+

 

em Fe
2+

. Assim, a deficiência de cobalto nas ferritas sintetizadas em etér dibenzílico pode ser 

explicada pela redução do Fe
3+

 em Fe
2+

 que competem com os íons Co
2+ 

durante a formação 

da ferrita. 

 

4.5 -  Propriedades catalítica dos pós  

 

As propriedades catalíticas das ferritas de cobalto (CoxFe3-xO4) foram testadas na 

oxidação do monóxido de carbono. Os nanooctaedros com x=1,5 (pó 15CT) e os nanocubos 

com x=1 (OL1) foram estudados. As conversões de CO obtidas para cada catalisador foram 

comparadas com os nanooctaedros de composição x=1 (1CT), também sintetizados e 

analisados neste trabalho. Vale salientar que o pó OL1 corresponde a uma mistura de duas 

populações de cristalitos com tamanho e formas diferentes (nanocubos com tamanho médio 

de 18 nm e nanopartículas facetadas com tamanho médio de 8nm). 

Os testes catalíticos foram conduzidos conforme o item 3.3 - . Com exceção da 

amostra OL1, a reação foi realizada na faixa de temperaturas de 100°C a 350°C. 

Temperaturas mais elevadas não foram analisadas por ultrapassarem o limite de estabilidade 

do catalisador (LOPES-MORIYAMA, 2014). Para a amostra OL1 as temperaturas foram 

fixadas em 100°C, 150°C e 200°C devido à uma dúvida sobre a estabilidade da forma cúbica 

em temperaturas acima de 200°C.  

A Figura 4.29 exibe a evolução da conversão de CO em CO2 das amostras 1CT, 15CT 

e OL1 em função da temperatura de reação. 
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Figura 4.29 – Evolução da conversão de CO em CO2 em função da temperatura de reação. 

 

 

Conforme o mostrado na Figura 4.29, independente da forma e da composição, os 

cristalitos de CoxFe3-xO4 apresentam atividade catalítica na oxidação de CO. Comparando os 

resultados de conversão dos pós 1CT, 15CT e OL1, verifica-se que, em temperaturas mais 

baixas, os nanooctaedros de composição x = 1,5 e a mistura de nanocubos e nanoparticulas 

facetadas (x=1) possuem maior reatividade que os octaedros de composição x = 1. Em torno 

de 200 °C, por exemplo, o pó 1CT proporciona uma conversão de 10%, enquanto, na mesma 

temperatura, os pós 15CT e OL1 proporcionam uma conversão de 80% e de 90%, 

respectivamente. 

Em relação à influência da composição das nanopartículas, um aumento no nível de 

cobalto permite uma melhor conversão do CO em baixas temperaturas. A temperatura 

necessária para atingir uma conversão de 90% (T90) é de 350°C para a amostra de 1CT e 

250°C para a 15CT. Além disso, a 150°C, os octaedros x = 1,5 permitem uma conversão de 

65%, enquanto os octaedros x = 1 são inativos. Isso indica que o desempenho da ferrita de 

cobalto na catálise de CO aumenta com a adição de cobalto à sua estrutura cristalina 

Em relação à influência da morfologia, observam-se variações significativas na 

atividade catalítica das ferritas de cobalto com a mesma composição e formas distintas (1CT e 

OL1). De acordo com as curvas de evolução da conversão, Figura 4.29, a mistura contendo os 

nanocubos (OL1) tem maior desempenho do que os nanooctaedros (1CT). Por exemplo, a T60 
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do pó OL1 é de 150°C enquanto a do pó 1CT é de cerca de 250°C. Entretanto, como o pó 

OL1 é constituído por 2 populações de nanopartículas com tamanho e formas diferentes 

(nanocubos e nanopartículas facetadas), sem conhecer a proporção das 2 populações, o efeito 

da forma sobre a propriedade catalítica é dificilmente mensurado, pois além das diferentes 

formas a diferença nos tamanhos das populações também pode contribuir sobre o desempenho 

das nanopartículas. Portanto, a fim de melhor compreender esses efeitos, o desempenho da 

amostra OL1 também foi comparado aos resultados obtidos por Lopes Moriyama (2014) para 

nanopartículas de CoFe2O4 sem forma bem definida e com tamanho médio de 8 nm. 

Em estudos realizados anteriormente, Lopes-Moriyama (2014) estudou a atividade 

catalítica de nanopartículas facetadas de CoFe2O4 de 9 nm, tamanho semelhante ao das 

nanopartículas do pó OL1 (8 nm), na oxidação do CO sob as mesmas condições e no aparato 

experimental utilizados nesta pesquisa. Segundo o autor, a conversão alcançada por estas 

nanopartículas na temperatura de 300°C foi em torno de 37%. Apesar da amostra OL1 não ter 

sido empregada nesta temperatura, comparando as temperaturas necessárias para atingir a 

conversão de 37% (T37) dos catalisadores, constata-se que a T37 do pó OL1 é inferior a 150°C. 

Além disso, a temperatura de 200°C, uma conversão de 75% é observada. Assim, sabendo 

que os nanocubos apresentam tamanho superior aos das nanopartículas facetadas e por isso o 

seu tamanho não acrescentaria contribuição sobre a catálise, acreditamos que a diferença entre 

o desempenho da amostra OL1 em relação ao pó obtido por Lopes-Moriyama (2014) pode ser 

atribuída à presença dos cubos na mistura.  

As diferenças entre o desempenho das ferritas de cobalto em função de sua forma e 

sua composição podem ser explicadas pela diferença dos átomos expostos à superfície das 

nanopartículas devido ao aumento de Co e também à mudança da morfologia. Geralmente, a 

ferrita de cobalto com x = 1, CoFe2O4, tem estrutura cristalina cúbica do tipo espinélio inversa 

na qual os sítios octaédricos B (16d) são ocupados pelos cátions Co
2+

 e Fe
3+

, enquanto os 

sítios tetraédricos A (8d) são ocupado apenas pelos cátions Fe
3+

. Todavia, no caso das 

nanopartículas, os sítios tetraédricos também podem ser ocupados por Co
2+

 e os sítios 

octaédricos por Fe
3+

 (AJROUDI et al., 2014). Já as ferrita de cobalto com dois estados de 

valência para o cobalto, como esperado para as ferritas de cobalto com x> 1, os cátions Co
3+

 

ocupam exclusivamente os sítios octaédricos e os cátions Co
2+

 ocupam os sítios tetraédricos 

e/ou octaédricos (CARTA et al., 2009). 

As informações sobre a distribuição catiônica dos pós 1CT, 15CT e OL1 foram 

obtidas a partir das razões de intensidade de pico de difração de raios-X dos planos (222) 
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(220) e (422), conforme o apresentado no item 3.2.1. Os parâmetros da malha de cada um dos 

pós foram refinados a partir do método de Rietveld. O refinamento dos difratogramas de 

raios-X dos pós mostrou que as posições das reflexões de Bragg observadas estão de acordo 

com as calculadas. A Figura 4.30 exibe o difratograma do pó 15CT como exemplo dos 

resultados para o refinamento. A Tabela 4.11 mostra o valor do parâmetro de malha e o ajuste 

(S) obtido para os pós 1CT, 15CT e OL1.  

 

Figura 4.30 – Refinamento por Ritveld do pó 15CT. 

 

 

Tabela 4.11 – Parâmetro de malha dos pós de CoxFe3-xO4 (OL1, 1CT 1 15CT) e ajuste (S) obtidos a partir do 

refinamento por Ritveld. 

 OL1 1CT 15CT 

a (  ) 8.39 8.35 8.32 

S 1.12 1.27 1.06 

 

Para a determinação da distribuição de cátions, vários diagramas teóricos de raios-X 

foram calculados usando o software CaRine para simular as ferritas de cobalto com diferentes 

composições, sempre em respeitando a neutralidade global da carga. A Tabela 4.12 mostra as 

razões de intensidade de pico (220), (222) e (411) obtidas experimentalmente. A distribuição 

catiônica é observada na Tabela 4.13. 
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Tabela 4.12 – Intensidades de pico de difração de raios X para diferentes pós de CoxFe3-xO4. 

Amostra x I220/I222 I422/I222 Metodologia 

1CT 1 3,9 1,1 Integração 

1OL1 1 3,0 1 Integração 

15CT 1,5 3,3 1 Integração 

 

Tabela 4.13 – Intensidade teórica para diferentes distribuições catiônicas da ferrita de cobalto (CoxFe3-xO4) com 

x=1 e x =1,5. 

x Distribuição Catiônica I220/I222 I422/I222 

1 
    

        
       4,1 1,4 

    
          

       
       3 1 

1,5 
    

           
        

       3,8 1,2 

    
           

       
        

   
 

 2,9 1 

 

A comparação entre as razões das intensidades obtidas experimentalmente e 

teoricamente indicam que os nanooctaedros 1CT correspondem a um espinélio normal, 

enquanto os nanooctaedros 15CT correspondem a um espinélio misto. Por outro lado, os 

nanocubos do pó OL1 x = 1 correspondem a um espinélio inverso.  

As possíveis terminações das diferentes faces cristalográficas da ferrita de cobalto 

foram estudadas teoricamente por diversos autores (BALLARINI et al., 2009; KUMAR et al., 

201 ; O’ RIEN; RÁK;  RENNER, 2014; XU et al , 200 ). As faces {111}, por exemplo, 

podem ter várias terminações diferentes (ver Figura 4.31a). Elas podem expor apenas os 

átomos de oxigênio, apenas os sítios tetraédricos (A), apenas os sítios octaédricos (B) ou 

ambos os sítios. Entretanto, os cálculos de DFT mostraram que, para uma espinélio normal do 

tipo Co3O4, as faces {111} mais estáveis foram aquelas que correspondem a uma terminação 

com sítios tetraédricos (XU et al., 2009). No caso de um espinélio inverso como a NiFe2O4, as 

faces {111} mais estáveis podem ter terminações com sítios A ou sítios A-B (KUMAR et al., 

2013). Uma comparação das energias superficiais das superfícies de óxido de ferro e cobalto 

puro sugere que para as ferritas de cobalto, as superfícies que expõem os cátions Fe
3+

 são 

favorecidas, ou seja, os sítios B nos casos das estruturas espinélio normais (BALLARINI et 

al., 2009). Já as faces {100} podem expor os sítios A ou os sítios B e átomos de oxigênio 

(Figura 4.31b). No caso do NiFe2O4, (espinélio inverso) as faces {100} mais estáveis expõem 

uma mistura de sítios A, B e oxigênio (O’ RIEN; RÁK;  RENNER, 2014).  
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Figura 4.31 – Distribuição catiônica da estrutura espinélio: Em vermelho são representados os átomos oxigênio, 

em verde os sítios tetraédricos e em azul os sítios octaédricos. (a) Indicação do plano (111) (b) Indicação do 

plano (100). 

 

Fonte: O autor 

 

Um estudo recente sobre a oxidação do CO, catalisada por ferritas de cobalto com 

diferentes composições, mostrou que uma elevada atividade catalítica das ferritas está 

relacionada com a redução de Co
3+

 após a adsorção de CO (MOUNTAPMBEME 

KOUOTOU et al., 2014). De fato o estudo das razões das intensidades dos picos demonstrou 

que os sítios octaédricos dos nanooctaédros de diferentes composições (1CT e 15CT) são 

ocupados por cátions diferentes e comprovou a presença do cátion Co
3+

 no pó 15CT. De 

acordo com as Tabela 4.12 e Tabela 4.13 os sítios octaédricos dos nanooctaedros com 

composição x=1 são ocupados apenas pelos íons Fe
3+

, enquanto esses mesmos sítios do pó 

15CT, qualquer que seja o grau de inversão da estrutura espinélio, são ocupados pelos cátions 

íons Co
3+

 e íons Fe
3+

. Portanto, para esclarecer o ganho de conversão catalítica entre os 

nanooctaedros com x = 1 e x = 1,5, devemos considerar uma terminação das faces que 

envolvem sítios octaédricos e, assim, o melhor desempenho catalítico dos nanooctaedros com 

composição x=1,5 é explicado pela presença de Co
3+

 nos sítios octaédricos. 

Por outro lado, a comparação da atividade catalítica do pó OL1 (mistura 

nanocubos/nanopartículas facetadas) com a atividade dos nanooctaedros com composição x=1 

é mais difícil, já que além do efeito da forma também pode haver um efeito de tamanho, 

devido à população de pequenas partículas facetadas. No entanto, considerando a distribuição 

catiônica dos pós, as faces {100} dos nanocubos por exporem uma mistura de sítios 

octaédricos e átomos de oxigênio, iriam apresentar sítios mais ativos que nanooctaedros x=1, 

o que explicaria o melhor desempenho do pó OL1. Porém, para analisar com mais detalhes o 

efeito da distribuição catiônica dos nanocubos sobre a conversão catalítica de CO, seria 

necessário um pó contendo apenas uma população de cristalitos. Por outro lado, o fato do grau 
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de inversão dos espinélios serem diferentes (OL1 –inversa; 1CT – normal) também dificulta a 

comparação. 

 

4.6 -  Propriedade de detecção dos pós 

 

As propriedades de detecção das ferritas de cobalto na forma de cubos e esferas (OL1) 

foram determinadas sob atmosfera de NO2. A sensibilidade e a cinética de resposta do sensor 

foram avaliadas a diferentes temperaturas e concentrações do gás poluente. As nanopartículas 

foram depositadas sobre um substrato de silício utilizando diferentes metodologias como 

apresentado no item 3.4. As medidas elétricas foram obtidas em atmosfera de 10 ppm e 50 

ppm nas temperaturas de 150°C e 200°C para cada concentração.  

As medidas foram realizadas no filme mais homogêneo em termos de quantidade e 

distribuição das nanopartículas. A imagem MEV, apresentada na Figura 4.32, mostra a 

distribuição do pó de ferrita de cobalto depositado no substrato de silício com eletrodos de 

platina interdigitados.  A Figura 4.32b, por sua vez, exibe a distribuição de partículas entre os 

eletrodos. 
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Figura 4.32 – Depósito de CoFe2O4 sobre substrato de silício (a) Substrato com eletrodos (b) Depósito entre os 

eletrodos. 

 

 

 

A partir da Figura 4.32, verifica-se que um depósito de ferrita de cobalto foi obtido 

entre os eletrodos do substrato, entretanto, observa-se em algumas zonas menor quantidade de 

pó. A ampliação da imagem entre os eletrodos (Figura 4.32b) confirma o depósito entre os 

eletrodos e mostra alguns espaços com menor quantidade de pó. O depósito obtido é 

suficientemente contínuo para uma corrente elétrica fluir, e também poroso para permitir que 

os gases entrem em contato com um grande número de partículas. Mais detalhes da 

morfologia das partículas sobre a superfície do substrato podem ser observados na Figura 

4.33.  

 



Capítulo IV. Resultados e discussão  110 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

Figura 4.33 – Imagem MEV das nanopartículas depositadas entre os eletrodos. 

 

 

Conforme apresentado na Figura 4.33, o depósito de ferrita de cobalto é constituído 

por aglomerados de nanopartículas. A imagem MEV revela que a maior parte das 

nanopartículas está disposta em arranjos organizados enquanto outras são desordenadas. Os 

aglomerados de nanopartículas organizadas e também de desorganizadas são decorrentes da 

formação de duas populações de nanopartículas com tamanho de cristalito homogênio de 10 

nm (nanopartículas facetadas) e 18 nm (cubos) discutidas na seção 4.3.3 - . Os aglomerados 

de nanopartículas organizadas correspondem unicamente ao empilhamento das nanopartículas 

menores, enquanto os aglomerados desorganizados são formados pelas partículas de 

diferentes tamanhos. Os experimentos realizados mostraram que a auto-organização ocorre 

espontaneamente quando as nanopartículas são do mesmo tamanho. 

O sensor, constituído pela deposição de CoFe2O4 no substrato equipado com eletrodos 

de platina, foi exposto a diferentes concentrações de NO2 (10 e 50 ppm) em diferentes 

temperaturas (150 e 200 °C). Em cada condição de operação, a resistência foi medida em 

função do tempo de exposição. Em todos os casos, foi observada uma diminuição na 

resistência elétrica do sensor de CoFe2O4 na presença de NO2. Um exemplo da variação da 

resistência do sensor em função do tempo é mostrado na Figura 4.34. A Figura 4.34 mostra as 
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variações na resistência da amostra OL1 quando submetida a 10 ppm de NO2 à temperatura de 

150°C.  

 

Figura 4.34 – Variação da resistência da CoFe2O4 quando submetida a concentração de 10 ppm de NO2 a 150°C. 

 

 

A resistência da amostra antes da injeção de NO2 (medida sob ar) é consequência das 

resistências elétricas provenientes da natureza do pó, das juntas entre os cristalitos, da 

porosidade da amostra resultante do processo de deposição e das interações entre as moléculas 

de oxigênio e os cristalitos (WANG et al., 2010). Porém, quando o sensor é exposto ao NO2, 

sua resistência diminui e atinge um valor mínimo. Esta redução e o valor mínimo atingido é 

uma consequência da interação do NO2 com as partículas (ALTAVILLA et al., 2011).  

O princípio da detecção de gás a partir da variação da resistência de um material é 

baseado na troca de cargas durante a adsorção das moléculas gasosas na superfície do material 

sensível sob o ar. No ar, as nanopartículas são cobertas por oxigênio adsorvido, mais 

precisamente fisissorvidas em temperatura ambiente e quimissorvidas em temperaturas entre 

150°C e 400°C.  

No caso de um material de tipo n, este oxigênio, ao capturar os elétrons do material, 

cria uma zona de depleção empobrecida dos portadores de carga na superfície do material. 

Um gás oxidante aumentará ainda mais esse fenômeno e diminuirá a condutividade do 

material, aumentando assim a resistência. Pelo contrário, um gás redutor fornecerá elétrons e, 

assim, reduzirá a resistência do material. 
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No caso de um material de tipo p, quando o oxigênio captura os elétrons do material, 

cria uma zona de depleção rica em buracos e, portanto, em portadores de carga. A resistência 

do material, portanto, diminuirá sob oxigênio. Um gás oxidante reforçará novamente o 

fenômeno e veremos a resistência do material diminuir. Pelo contrário, um gás redutor, ao 

fornecer elétrons, diminui o número de furos e, assim, aumenta a resistência do material do 

tipo p. 

Por se tratar de um gás oxidante, a interação das moléculas de NO2 com a superfície de 

CoFe2O4 gera a diminuição da densidade eletrônica na banda de condução do material. Uma 

vez que a resistência elétrica de CoFe2O4 diminuiu com a diminuição da densidade eletrônica 

na camada citada, assume-se que o mesmo é um semicondutor do tipo-p. 

 Uma das formas de avaliar o desempenho de um sensor é a partir da análise de sua 

sensibilidade, tempo de resposta, tempo de regeneração e reprodutibilidade. Sabe-se que a 

sensibilidade do sensor depende da resposta sensora e da concentração à qual o material está 

sendo submetido. Visto que a ferrita de cobalto produzida neste trabalho comporta-se como 

um sensor tipo p quando submetida ao gás oxidante NO2, a resposta sensora (S) pode ser 

mensurada como: 

 

  
     
  

     

 

A resposta sensora, o tempo de resposta e regeneração do sensor variam com a 

concentração do gás e a temperatura no qual o material está exposto. A fim de avaliar o efeito 

desses parâmetros sobre a amostra, a Figura 4.35 exibe a resposta sensora do sensor quando 

exposto a 10 e 50 pmm sob as temperaturas de 150 e 200°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV. Resultados e discussão  113 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

Figura 4.35 – Resposta sensora da CoFe2O4 exposta a diferentes concentrações de NO2 a temperatura de 150°C e 

200°C (a) 10 ppm (b) 50 ppm. 

 

 

 

A Tabela 4.14 mostra os resultados das características do sensor para as diferentes 

condições de operação e ciclos executados. Como os ciclos foram realizados sem esperar pelo 

equilíbrio da resposta do sensor, os valores extremos da resistência (máximo sob ar, mínimo 

sob NO2) foram obtidos através do ajuste das curvas experimentais a uma função exponencial 

crescente ou decrescente com auxílio do software OriginPro. 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabela 4.14 – Sensibilidade (S), tempo de resposta (tres) e de recuperação (trec) do sensor de CoFe2O4 (OL1) 

exposto a diferentes concentrações de NO2 em diferentes temperaturas. 

Parâmetros Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Concentração 

NO2 (ppm) 

T(°C) S 

(%) 

tres 

min 

trec 

min 

S 

(%) 

tres 

min 

trec 

min 

S 

(%) 

tres 

min 

trec 

min 

10 
150 28 7 7 26 3,4 7 25 4 5 

200 36 5 12 36 6 7 33 5 16 

50 
150 43 8 8-10 41 6 11 - - - 

200 52 13,5 28 - - - - - - 

 

As características de resposta e de recuperação de um sensor dependem de vários 

parâmetros, dentre eles a temperatura de operação, a concentração do gás e as forças de 

ligação entre as moléculas do gás e a superfície de detecção do sensor (FRATODDI et al., 

2015). Analisando a Figura 4.35 e a Tabela 4.14, observa-se que, para uma dada 

concentração, um aumento na temperatura implica num aumento na resposta do sensor. A 

resposta sensora de um semicondutor atinge um valor máximo a uma dada temperatura (TM). 

Para T<TM a energia térmica não é muito forte e para T> TM o fenômeno de dessorção é 

favorecido. Assim, os resultados mostram que, no nosso caso, a temperatura sensível máxima 

é > 200°C ou entre 150 e 200°C. Do mesmo modo, para uma determinada temperatura, a 

resposta do sensor aumenta com o aumento da concentração de gás, o que é esperado, uma 

vez que uma maior quantidade de gás aumenta o número de reação e, portanto, a variação de 

resistência até que saturação ser alcançada. 

Para entender o comportamento da resposta sensora dos materiais em função das 

condições de operação empregadas, é importante compreender mecanismo de detecção de gás 

em sensores baseados em semicondutores. 

Quando um material semicondutor, como a CoFe2O4, é submetido a uma atmosfera 

com oxigênio, o oxigênio é adsorvido em sua superfície. As moléculas adsorvidas, então, 

extraem os elétrons da banda de condução do material e os prendem na superfície na forma de 

íon (ALTAVILLA et al., 2011). No caso dos sensores do tipo p, a extração desses elétrons 

gera camadas de acumulação de buracos perto da superfície de partículas nanocristalinas, 

resultando em uma diminuição da resistência.  

As espécies químicas de oxigênio ionizado (O
-
, O

2-
 ou O2ˉ) adsorvidas na superfície 

dos sensores dependem da temperatura de operação. As reações de formação de cada espécie 

são apresentadas nas Equações (8), (9), (10) e (11). 
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O2 gás     O2 ads  (8) 

O2 ads    e
     O2

  ads  (9) 

O2
  ads    e     2O  ads  (10) 

O
  ads    e    O

2  ads  (11) 

  

Quando o NO2 é introduzido, as suas moléculas interagem diretamente com a 

superfície da CoFe2O4  devido a um elétron não emparelhado do nitrogênio da molécula de 

NO2 que se liga com o oxigênio superficial da CoFe2O4 por meio da quimissoção (BAGADE 

et al., 2017). Então, as moléculas de NO2 adsorvidas reagem com o oxigênio também 

adsorvido (YAN et al., 2014). O processo de adsorção e reação proporciona a extração de 

mais elétrons de sua banda de condução, aumentando a camada de buracos e 

consequentemente diminuindo a resistência do material semicondutor do tipo p (Equação 13). 

A interação das moléculas de NO2 com as diferentes espécies de oxigênio adsorvido pode ser 

feita de acordo com a equação (14) (YAN et al., 2014), mas também de acordo com a equação 

(15) (DAI et al., 2015). Os processos de adsorção e de reação (equações 13 e 14) envolvem a 

extração de elétrons aumentando o número de buracos na camada e consequentemente 

diminuindo a resistência do material, mas a reação (15) reinjeta os elétrons na camada de 

depleção. No caso de uma superfície rica em espécies de oxigênio adsorvido, como o Fe2O3, 

as reações (14) ou (15) são privilegiadas, enquanto a reação (13) ocorre em superfícies mais 

pobres em oxigênio, assim, com sítios de adsorção disponíveis para NO2  (DAI et al., 2015). 

 

NO2 gás  NO2 ads  
(12) 

NO2 ads   e
  NO2

  ads  
(13) 

NO2 ads  O2
  ads  2e  NO2

  ads   2O  ads  
(14) 

NO2       O
  ads   NO2

  ads   O2  gas  e
  (15) 

 

Assim, à medida que a concentração de NO2 aumenta, um maior número de moléculas 

de NO2 é adsorvido na superfície do sensor, resultando no aumento da resposta sensora. 

BAGADE et al. (2017) também observaram esse fenômeno em filmes de ferrita de cobalto 

depositados em subtratos de quartzo por meio de pirólise e submetidos ao NO2 na faixa de 

concentração de 5 a 80ppm. Quanto maior a concentração de NO2, maior a resposta do sensor. 
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Comportamentos semelhantes foram obtidos para o sensor a base de NiO (ZHAO et al., 

2018), também do tipo p, quando submetido a NO2 em diferentes concentrações.  

O aumento da temperatura de 150°C para 200°C favorece o aumento da energia 

térmica das moléculas, fazendo com que elas superem a barreira de energia de ativação da 

reação com as espécies de oxigênio adsorvidas, e o aumento da taxa de reação. (GADKARI; 

SHINDE; VASAMBEKAR, 2011).  

No caso das ferritas, a adsorção dos gases pode ocorrer em um ou em dois sítios de 

adsorção. Para a verificação da existência dos sítios de adsorção com diferentes energias, a 

cinética de detecção foi derivada em função do tempo. A Figura 4.35 mostra a cinética de 

detecção e sua derivada para a CoFe2O4 submetida a 10 ppm a 150°C e 200°C, e 50 ppm nas 

mesmas temperaturas. 

 

Figura 4.36 – Cinética de detecção para o sensor de NO2 a base de CoFe2O4 (a) 10ppm a 150°C (b) 10 ppm a 

200°C (c) 50 ppm a 150°C (d) 50 ppm a 200°C. 

  

  

 

Analisando a Figura 4.36, verifica-se que após a injeção de NO2 a derivada da cinética 

aumenta drasticamente e em seguida diminui até atingir zero. Pode-se observar que quando a 

concentração do gás poluente foi de 10 ppm, independente da temperatura de operação, após 

(a) (b) 

(c) (d) 
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atingir o valor máximo, a derivada começa a diminuir mais lentamente, indicando a 

contribuição de um segundo pico, visto claramente a 10ppm a 200°C. Esse comportamento 

também é observado para a concentração de 50 ppm a 150°C, porém com um segundo pico 

com menor contribuição. Entretanto, quando o sensor é exposto a 50 ppm a 200°C apenas um 

pico é observado.  

A variação da derivada do sinal pode ser atribuída à existência de sítios de adsorção. 

Portanto, a presença de mais de um pico está relacionada à presença de mais de um sítio de 

adsorção. Assim, supõe-se que a presença de dois picos observada na Figura 4.36a, 4.36b e 

4.36c pode estar relacionada à presença de dois sítios de adsorção com diferentes energias. A 

diferença entre a contribuição de cada pico indica que um dos sítios existentes na amostra é 

mais ativo do que o outro. A redução da contribuição com o aumento da temperatura e da 

concentração sugere que a diferença entre esses picos apresenta maior sensibilidade à 

variação dessas condições.  

No intuito de verificar fisicamente as conclusões tiradas sobre o comportamento 

cinético do sensor, os dados cinéticos experimentais foram modelados de acordo com o 

modelo mostrado na seção 3.4. As curvas de resposta e de recuperação do primeiro ciclo 

realizado nas diferentes condições operacionais empregadas foram ajustadas ao modelo de 

isoterma de adsorção de Langmuir modificadas com o auxílio do OriginPro. Para todas as 

condições experimentais, o ajuste foi realizado considerando na equação a existência de dois 

ou um sítio de adsorção. A Figura 4.37 apresenta o ajuste das curvas de resposta e de 

regeneração para o sensor exposto à concentração de gás poluente de 10 ppm a 150°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV. Resultados e discussão  118 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

Figura 4.37 – Ajuste da condutância para resposta e recuperação do sensor CoFe2O4 na presença de 10 ppm NO2 

a 150°C em função do tempo. 

 

 

Analisando a Figura 4.37, averigua-se que as curvas de resposta e de recuperação do 

sensor se ajustam ao modelo de isoterma de adsorção de Langmuir com dois sítios de 

adsorção. O mesmo foi observado para as outras condições estudadas. Com exceção da 

análise realizada sob a concentração de 10 ppm de NO2 a 150 °C, o valor de R
2 

foi igual a 1. 

O R
2
 obtido para a análise a 10 ppm a 150 ° C foi igual a 0.99. Os valores de R

2
 próximos ou 

igual a 1, comprovam o bom ajuste do modelo. As curvas de resposta e de recuperação 

também foram ajustadas a equação considerando apenas um sítio de adsorção, entretanto, para 

todos os casos, o valor de R
2
 foi inferior ao do obtido para o modelo com dois sítios de 

adsorção. Os dados obtidos a partir do ajuste do modelo com dois sítios de adsorção, para 

cada uma das condições operacionais utilizadas, são apresentados na Tabela 4.15 e na Tabela 

4.16. 

 

Tabela 4.15 – Resultado da modelagem da curva de resposta e de saturação do sensor de CoFe2O4 em presença 

de 10ppm de NO2. 

T(°C) Processo τ1 (min) τ 2 (min) G0 (Ohm
-1

) G1 (Ohm
-1

) G2 (Ohm
-1

) 

150 
Resposta 0,5 7 2,3E-07 3,7E-08 4,1E-08 

Recuperação 3 16 2,3E-07 2,8E-05 1,5E-07 

200 
Resposta 1 13 2,3E-06 7,5E-07 9,7E-07 

Recuperação 3 29 2,4E-06 0 à 2,4E-03 1,5E-06 
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Tabela 4.16 – Resultado da modelagem da curva de resposta e de saturação do sensor de CoFe2O4 em presença 

de 50ppm de NO2. 

T(°C) Processo τ1 (min) τ 2 (min) G0 (Ohm) G1 (Ohm) G2 (Ohm) 

150 
Resposta 1 6 1,7E

-07
 3,5E

-08
 5,6E

-08
 

Recuperação 4 14 1,8E
-07

 1,9E
-06

 1,2E
-07

 

200 
Resposta 0,3 9,5 2,2E

-06
 1,1E

-06
 1,7E

-06
 

Recuperação 3,4 27 2,2E
-06

 5,6E
-05

 1,9E
-06

 

 

Independente da condição utilizada, a condutância inicial (G0) do sensor foi da ordem 

de 2E-
0,7

 Ohm
-1 

a 150°C e de 2E-
0,6

 Ohm
-1 

a 200°C, o que mostra que a resistência inicial do 

sensor não varia durante o tempo de exposição, indicando que a exposição contínua ao gás 

não polui o material sensível. Os dois fenômenos de adsorção têm cinética diferente, com um 

dos tempos característicos () muito mais curtos do que o outro (). As condutâncias G1 e G2 

são sempre da mesma ordem de magnitude quando se trata da resposta do sensor, entretanto, 

no caso de recuperação, G1 é de 10 a 1000 vezes menor que G2. O aumento da concentração 

de NO2 de 10 para 50 ppm não tem efeito significativo na resposta e no tempo de recuperação 

a 150°C e a 200°C. Em todos os casos, o tempo de recuperação é significativamente maior 

que o tempo de resposta, o que está de acordo com a cinética respectiva dos fenômenos de 

adsorção e dessorção. 

Comparando os resultados obtidos para os sensores produzidos nesta tese com os 

resultados obtidos por Lopes-Moriyama (2014) para nanooctaedros de ferrita de cobalto com 

x = 1, constata-se que o comportamento e o desempenho do sensor constituído por 

nanooctaedros são diferentes dos observados para o sensor constituído da mistura de 

nanocubos e nanopartículas facetadas (OL1). Ao contrário da amostra OL1, os nanooctaedros 

se comportam como um semicondutor tipo-n e quando nanooctaedros submetidos a uma 

concentração de 10 ppm as temperaturas de 150 e 200 ° C, eles têm uma resposta de sensor de 

170% e 275%, resultados significativamente maiores do que os obtidos para a mistura de 

nanocubos/nanopartículas sob as mesmas condições de temperatura e concentração. 

A espinélio inversa pode apresentar diferentes comportamentos condutores em função 

do seu modo de preparação e forma. Xiangfeng et al. (2006) constataram que ferritas de 

cobalto sintetizadas em diferentes condições operacionais poderiam se comportar como 

semicondutor do tipo p ou n, em função das faces cristalográficas expostas. Xiangfeng; 

Dongli e Chenmou, (2007) verificaram que a ferrita de níquel (NiFe2O4) possui diferentes 
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comportamentos dependendo de sua morfologia: nanovaretas exibiam comportamento tipo p 

enquanto nanocubos do tipo n.  

De acordo com Xiangfeng et. al. (2006), a ferrita de cobalto tem um excesso de ferro 

(e, portanto, uma presença de Fe
2+

) ou um excesso de cobalto (e, portanto, uma presença de 

Co
3+

). No caso de um excesso de ferro, a condução se deve principalmente ao salto de 

elétrons de Fe
2+

 para Fe
3+

, enquanto no caso de um excesso de cobalto, a condução é feita 

através da transferência de buracos entre Co
3+

 e Co
2+

. Por outro lado, os autores não explicam 

a presença do possível Ni
3+

 nas nanovaretas. No nosso caso, as análises de EDS revelaram 

uma composição estequiométrica (CoFe2O4), portanto essas considerações não podem ser 

aplicadas. 

Em qualquer caso, como explicado na seção sobre a catálise de CO, mais estudos são 

necessários para diferenciar o efeito da forma do efeito da distribuição catiônica nestas ferritas 

de cobalto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V. Conclusões  122 

Indira Aritana Fernandes de Medeiros, Julho 2018  Tese de Doutorado 

5. Conclusões 

Ferrita de cobalto com diferentes formas e composições foram obtidas a partir de 

diferentes métodos de síntese. Dependendo da metodologia empregada a forma e a 

composição dos cristalitos podem ser controladas em função do solvente e do surfactante 

utilizado. 

 Nanooctaedros de CoFe2O4, com 15-20 nm, foram produzidos por via hidrotérmica 

usando diferentes surfactantes (CTAB, SDS e PVP). O tipo de surfactante possui influência 

no tamanho e na composição dos octaedros. Quando SDS e CTAB foram utilizados, 

cristalitos com composição homogênea foram obtidos. Já quando o PVP ou baixa quantidade 

de SDS foram empregados, além de CoFe2O4, foi constatada a presença de α-Fe2O3. Além de 

CoFe2O4, CoxFe3-xO4 com x > 1 também foi sintetizada por via hidrotérmica. A elevação do 

teor de cobalto na estrutura cristalina não apresentou efeito sobre a forma dos nanocristalitos, 

nanooctaedros de Co1,5Fe1,5O4 foram obtidos. Na síntese hidrotérmica, a quantidade de Co 

presente na CoxFe3-xO4 é limitada em x = 1,5. Quando o pó foi sintetizado com proporção 

estequiométrica para x=1,8, duas fases espinélio foram obtidas, nanopartículas com 

composição Co1,5Fe1,5O4 e plaquetas de Co3O4.  

Co1,8Fe1,2O4 monofásica com 4 nm, de forma irregular e com composição homogênea 

foi obtida utilizando etilenoglicol como solvente. A presença de H2O no meio reacional teve 

efeito no tamanho dos cristalitos e favoreceu a formação de duas fases espinélio, Co1,5Fe1,5O4 

e Co3O4. Apesar do pequeno tamanho de cristalito, os cristalitos obtidos em etilenoglicol  são 

instáveis em elevada temperatura e dobram de tamanho quando aquecidos a 350 °C. A  

quantidade de Co possui efeito no tamanho dos nanocristalitos. Quanto maior a quantidade de 

Co na estrutura espinélio menor o tamanho do cristalito. O mesmo resultado foi observado 

nas sínteses hidrotérmica. 

Ferrita de cobalto também foi obtida a partir da rota não aquosa do álcool benzílico a 

partir da adição de diferentes surfactantes. O tipo de surfactante apresentou influencia sobre a 

composição e sobre a forma dos cristalitos. CoFe2O4 foi produzida utilizando AO, OLA ou 

UDA como surfactante. Todavia, quando a mistura equimolar AO/OLA foi utilizada, 

nanocristalitos com composição nominal Co0.7Fe2.3O4 foram obtidos. Nanoesferas foram 

obtidas em presença de AO e UDA. Entretanto, quando OLA foi utilizado foi obtido uma 

mistura de nanocubos e nanopartículas facetadas de CoFe2O4. Apesar da obtenção de um pó 
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com distribuição bimodal, este resultado pode ser considerado interessante, uma vez que pela 

primeira vez nanocubos de CoFe2O4 foram obtidos a partir do método solvotérmico.  

Ferritas de cobalto com diferentes formas e composições foram obtidas a partir da 

termodecomposição de acetilacetonatos em diferentes solventes. Nanoesferas de CoFe2O4 

foram produzidas em álcool benzílico, enquanto nanooctaedros foram produzidos utilizando 

éter dibenzílico. Entretanto, independente do tempo de reação e do surfactante utilizado os 

cristalitos obtidos em éter benzílico possuíram composição nominal Co0,5Fe2,5O4. 

Os testes catalíticos mostraram que independente da forma (cubos e nanooctaedros) e 

da composição (x = 1 e x = 1,5), os cristalitos de CoxFe3-xO4 apresentam atividade catalítica 

na oxidação de CO. Quando a amostra 1CT (nanooctaedros x=1) foi utilizada como 

catalisador em torno de 200 °C, apenas 10% de CO foi convertido em CO2, enquanto na 

mesma temperatura, uma conversão de 90% e de 80% foram observadas para as amostras 

15CT (octaedros x = 1,5) e OL1 (cubos e esferas x = 1), respectivamente. A diferença entre as 

conversões está relacionada à distribuição de cátions e os tipos de cátions expostos na 

superfície da ferrita. O desempenho da ferrita de cobalto é classificado em ordem decrescente 

como: Co1,5Fe1,5O4(octaedros) > CoFe2O4(cubos e esferas) > CoFe2O4 (octaedros).  

As propriedades de detecção de NO2 da mistura de nanocubos e nanoesferas de 

CoFe2O4 foram comparadas com as dos nanooctaedros de CoFe2O4. A mistura de 

nanocubos/nanopartículas se comportaram com semicondutor do tipo p, enquanto os 

nanooctaedros são semicondutores do tipo n. Os nanocubos/nanopartículas apresentaram 

respostas sensora inferiores às dos nanooctaedros em todas as concentrações e temperaturas 

de operação. Todavia, os nanocubos/nanopartículas se mostraram ativos em todas as 

temperatura analisada. O aumento de temperatura e da concentração gera um aumento da 

sensibilidade do detector. Assim, como observado nos nanooctaedros, a ferrita produzida 

neste trabalho apresenta dois tipos de sítios de adsorção. 

Como perspectiva para a continuação desta pesquisa, em relação às sínteses de 

nanopartículas sugere-se a homogeinização da população dos nanocubos a partir da variação 

de outros parâmetros síntese além da temperatura, da duração ou da quantidade de surfactante, 

ou ainda a partir da separação física das duas populações obtidas neste trabalho por separação 

magnética ou centrifugação. A obtenção de nanocubos monodispersos permitirá elucidar o 

efeito da morfologia na oxidação de CO e também na detecção de gases. Nos pós com uma 

distribuição de tamanho bimodal, resta quantificar a proporção relativa das duas populações 

de nanocubos e pequenas partículas, o que pode ser feito a partir de um estudo de difração de 
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raios X, em diagramas de muito boa qualidade. Finalmente, a síntese de nanocubos com x = 

1,5 possibilitaria a esclarecer os efeitos de composição e de forma. 

Ainda para a obtenção de nanopartículas, também aconselha-se a realização do XPS 

sobre as nanopartículas com diferentes formas (cubos e octaedros) e composições (x=1 e 

x=1,5) obtidas nesta pesquisa, a fim de confirmar os átomos expostos na surperficie, e 

consequentemente ao gás, para as diferentes morfologias e composição. 

No que diz respeito das propriedades catalíticas, em função dos resultados 

interessantes em relação à catálise do CO, sugere-se à utilização das ferritas de cobalto com 

diferentes formas e composição como catalisador na oxidação preferencial do monóxido de 

carbono (PROX) em presença de hidrogênio, a fim de estudar o efeito da morfologia e da 

composição sobre a seletividade das ferrita de cobalto.  

Em relação às propriedades de detecção, sugere-se aplicar os nanooctaédros com 

composição x=1,5 na detecção do NO2, sob as mesmas condições experimentais dos 

nanoocatédros com composição x=1, permitindo avaliar o efeito da composição na 

sensibilidade da ferrita. Da mesma forma, o estudo comparativo dos sensores baseados em 

nanocubos CoFe2O4 e sensores baseados em nanooctaedros CoFe2O4 permitirá avaliar o efeito 

da morfologia na sensibilidade do sensor. O efeito destes parâmetros na seletividade dos 

sensores ainda não foi explorado e, portanto, também é recomendado. 

Por fim, também para os ensaios de catálise CO e de detecção NO2, recomenda-se o 

estudo experimental do mecanismo de oxidação do CO, assim como do mecanismo da reação 

de redução de NO2 em presença em presença de CoFe2O4, permitindo distinguir com mais 

clareza o efeito da distribuição de cátions da forma das nanopartículas. Além dessas 

sugestões, a determinação da cinética de oxidação do monóxido de carbono também seria 

interessante. 
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