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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados a síntese e os resultados provenientes 

da aplicação da Espectroscopia Mössbauer na investigação do composto 

contendo BaNbxFe2-xO4. Na síntese, foram utilizados os  elementos químicos 

Fe2O3, Nb2O3 e BaCO3. A análise da Espectroscopia Mössbauer mostra que os 

dubletos centrais são caracteristicamente de Fe3+ na estrutura de minerais 

paramagnéticos ou de óxidos de Fe2+ no estado superparamagnético. Desta 

forma o material estudado e um excelente candidato para estudos de 

aplicações de materiais superparamagnéticos. 
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INTRODUÇÃO 

A ferrita com estrutura de espinélio faz parte da maioria dos materiais na 

engenharia de rádio, automação, e instalações informáticas. A ferrita de Bário 

foi investigada por causa de suas propriedades cristalográficas e magnéticas 

interessantes. A Espectroscopia Mössbauer constitui-se numa técnica bastante 
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útil na caracterização de compostos organometálicos de ferro, visto que dela 

são extraídas informações relevantes sobre a ligação química e estrutura 

molecular (1-2). No efeito Mössbauer estão envolvidas transições nucleares 

decorrentes de absorção de raios g , sendo a condição de ressonância entre a 

fonte e a amostra conseguida pelo efeito Doppler. Das análises dos espectros 

Mössbauer resultam dois parâmetros: o deslocamento isomérico (d) e o 

desdobramento quadrupolar (DEQ) (3). O primeiro, d, origina-se da interação 

eletrostática entre a carga distribuída no núcleo com os elétrons s, cuja 

probabilidade é finita na região nuclear. A magnitude do deslocamento 

isomérico depende do total da densidade de elétrons s ressonante sobre o 

núcleo do ferro, a qual está relacionada ao grau de covalência das ligações. O 

aumento da densidade de elétrons está vinculada, por sua vez, com as 

ligações s e p existentes entre o átomo de ferro e seus ligantes (4). O 

desdobramento quadrupolar, DEQ, mede o desvio da simetria cúbica ou 

esférica, das cargas externas ao núcleo e resulta da interação do momento 

quadrupolar nuclear com o gradiente de campo elétrico na região do núcleo (4). 

 
EXPERIMENTAL 

O sistema preparado pela fórmula química foi BaNbxFe2-xO4 com x= 

0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 e 1,0; em gramas, onde x é a concentração de 

nióbio. Para sintetizar, foi utilizado o método convencional de óxidos com os 

seguintes elementos químicos carbonato de bário (BaCO3 ), óxido de Ferro 

(Fe2O3) e óxido de nióbio (Nb2O3). A tabela 1 mostra a designação dada para 

cada uma das amostras. Primeiramente os pós-cerâmicos em suas proporções 

estequiométricas foram introduzidos em um almofariz de ágata e em 

movimentos normal de rotação helicoidal com pressão constante. Desta forma 

os óxidos são misturados e moídos num período de 1h buscando uma mesma 

granulação e homogeneização. Os pós foram conformados por prensagem 

uniaxial em uma prensa hidráulica manual, modelo Marconi MA 098/A com 2,5 

toneladas por 5 minutos e em seguida sinterizados, como mostra o gráfico 1. 

As medidas da Espectroscopia Mössbauer foram realizadas utilizando a 

geometria de transmissão com uma fonte de 57Co inserido em uma matriz de 

Rh. O equipamento é constituído por uma placa de multicanal MCD-2 da marca 
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FAST ComTec, operando no modo MCS (multichannel scaling), um gerador de 

funções e driver de velocidades da marca FAST operando no modo senoidal. A 

velocidade relativa de calibração do equipamento é feita com referência ao 

espectro do alpha-Fe, de forma que a velocidade zero e a origem do 

deslocamento isomérico correspondem ao centro do espectro do alpha-Fe. Os 

espectros foram analisados e os parâmetros hiperfinos obtidos por meio de 

ajustes de subespectros discretos aos dados experimentais, fazendo uso de 

uma rotina de ajuste por mínimos quadrados (Normos® - Wissenschaftliche 

Elektronik GmbH). 

Tabela 1: Designação dada para cada uma das amostras estudadas. 

Notação Estequiometria 

BNF00 BaFe2O4 

BNF02 BaNb0,20Fe1,80
O

4 

BNF04 BaNb0,40Fe1,60O4 

BNF06 BaNb0,60Fe1,40O4 

BNF08 BaNb0,80Fe1,20
O

4 

BNF10 BaNb1Fe1,O4 

 

 

 

Gráfico 1: Tratamentos térmicos: Primeiro a 400°C por 6h e 

imediatamente um segundo tratamento a 600°C por 24h e a sinterização a 

1000°C por 48h.  
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   RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Sinterização 

A temperatura e o tempo de sinterização são dois parâmetros cujos 

valores normalmente são estabelecidos de forma inversamente proporcional, 

sendo recomendado favorecer o parâmetro tempo em detrimento da 

temperatura. Temperaturas muito altas podem causar a decomposição da 

estrutura espinélio, criando gradientes de composição na ferrita e aumentando 

a porosidade. 

O tempo deverá ser determinado de forma que, na temperatura definida 

para a sinterização, possam ocorrer todas as reações no estado sólido para a 

formação da estrutura espinélio sem, no entanto, ocasionar crescimento 

descontínuo de grão(5). 

A literatura (6) afirma que uma diminuição da taxa de aquecimento 

durante a sinterização, entre 950ºC e 1100 ºC, diminuirá a porosidade no 

interior dos grãos da ferrita. Segundo consta, isso ocorre devido ao 

retardamento da taxa de crescimento de grão, facilitando a saída do ar 

aprisionado. 

 

Espectros Mössbauer 

O efeito Mössbauer se baseia no fato de que núcleos atômicos estáveis 

podem ser excitados através da absorção ressonante de um fóton. O processo 

de absorção é o inverso do de emissão de um fóton por um núcleo que decai 

de um estado excitado para um estado de energia mais baixa(7). 

Os dados foram ajustados numericamente com funções Lorentzianas pelo 

método dos mínimos quadrados, utilizando um programa de computador. 

Nos gráficos, os pontos brancos são a medida experimental. A linha 

vermelha é o resultado final do ajuste teórico. As outras linhas são os vários 

subspectros correspondentes aos vários sítios de Fe presentes no material, 

também obtidos no ajuste teórico. Elas estão deslocadas no eixo y para melhor 

visualização. A linha vermelha é a soma das 

outras linhas coloridas. Sendo os sextetos complexos, com padrão espectral de 

linhas largas e assimétricas. As seis linhas vistas no espectro indicam a 
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presença da ferrita e o dubleto indica uma outra fase paramagnética. São 

identificados dois sextetos e um dubleto. Os dois sextetos podem estar 

associados a uma mesma fase. A estrutura de espinélio da maioria das ferritas 

tem sítios teraédricos e octaédricos para onde o Fe pode ir. Os dois sextetos 

correspondem a esses dois sítios. Os espectros Mössbauer das amostras 

estudadas são mostrados nos gráficos de 2 a 7. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Amostra BNF00 (Ferrita de Bário) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: Amostra BNF02 (Bário:1; Nióbio:0,02 e Ferro:1,98)   

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Amostra BNF04 (Bário:1; Nióbio:0,04 e Ferro:1,96) 
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Gráfico 5: Amostra BNF06(Bário:1; Nióbio:0,06 e Ferro:1,94) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6: Amostra BNF08(Bário:1; Nióbio:0,08 e Ferro:1,92) 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Amostra BNF10 (Bário:1; Nióbio:0,10 e Ferro:1,90)   
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Conclusão 

Os dubletos centrais são caracteristicamente de Fe3+ na estrutura de 

minerais paramagnéticos, ou de óxidos de Fe2+, no estado 

superparamagnético.  

As áreas subespectrais Mössbauer seguem a mesma tendência com a 

substituição do óxido de ferro pelo óxido de nióbio.  

O sexteto indica sítios de coordenação tetraédrica e octaédrica.  
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