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RESUMO 
 

Nanocristalitos de Óxido de Zinco (ZnO) contendo diferentes quantidades de 

Európio (Zn(1-X)EuxO - sendo 0,0 ≤ x ≤ 0,035) foram sintetizados por reação de 

combustão, com intuito de avaliar o efeito do teor de Eu3+ nas propriedades 

magnéticas dos pós obtidos. A composição química foi determinada por 

Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS). A caracterização estrutural 

foi realizada por Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica (TG), Espectroscopia de 

Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) e Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET). A caracterização magnética foi realizada em um Magnetômetro de Amostra 

Vibrante (VSM), com campos aplicados de -2000 Oe a +2000 Oe à temperatura 

ambiente.  Pós cristalinos de ZnO na estrutura wurtzita foram formados após o 

tratamento térmico a 550°C por uma hora, com um tamanho médio de cristalitos de 

36 nm. Os resultados de Difração de Raios-X mostram a presença de picos de 

difração característicos do ZnO e de óxido de európio (Eu2O3) como fase secundária 

para amostras dopadas com 3,5% de Eu3+. As análises magnéticas revelaram que 

as amostras apresentam ferromagnetismo à temperatura ambiente dependente do 

teor de íons Eu3+, porém na amostra dopada com 3,5% de Európio a magnetização 

cai consideravelmente, devido à formação do Óxido de Európio (Eu2O3) não 

magnético. Este fato sugere que o ferromagnetismo das amostras está associado 

aos íons Eu3+ que estão ocupando os interstícios da matriz semicondutora. 
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ABSTRACT 

 

Nanocrystallitics of Zinc Oxide containing different amounts of Europium (Zn(1-

X)EuxO – it being 0,0 ≤ x ≤ 0,035)  were synthesized by a combustion reaction, with 

the aim of evaluating the effect of the concentration of Eu3+  in magnetic properties, 

after obtained. The chemical composition was determined by energy dispersive 

spectroscopy, X-ray (EDS). The structural characterization was performed by X-Ray 

Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 

Thermogravimetrics Analysis (TGA), Spectroscopy Photoelectrons Excited by X-

Rays (XPS) and Transmission Electron Microscopy (TEM). Crystallinestructure 

powders of ZnO in wurtzita were formed after the thermical treatment at 550°C about 

one hour, with average size crystallites of 20 nm. The X-Ray Diffraction results 

showed presence of diffraction peaks of well-defined of ZnO primary characteristic 

phase and traces of oxide Europium (Eu2O3) as secondary stage for samples doped 

with 3.5% of Eu3+. The analyzes showed the magnetic samples exhibit 

ferromagnetism at room temperature dependent content of ions Eu3+, but for the 

sample doped with 3.5% Europium the magnetization drops considerably, due to the 

formation of Oxide Europium (Eu2O3) non-magnetic. This fact suggests that the 

ferromagnetism of samples is associated with the Eu3+ ions, it is occupying the 

interstices of matrix semiconductor wafer. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 

A possibilidade de se fabricar estruturas magnéticas artificiais na escala 

nanométrica, tem levado ao surgimento de novas áreas de pesquisa básica em 

magnetismo, estimuladas pela descoberta de novos fenômenos (RESENDE, 2004). 

A eletrônica de spin ou spintronics é um novo ramo da eletrônica onde o spin do 

elétron é o elemento usado para o armazenamento e transporte da informação. Os 

avanços nesta área dependem fortemente do desenvolvimento de novos materiais 

semicondutores magnéticos diluídos (ou Diluted Magnetic Semiconductor, DMS), 

que apresentem resposta magnética em temperaturas próximas à ambiente (WOLF, 

AWSCHALOM, et al., 2001). Os DMS são de grande interesse científico e 

tecnológico, pois combinam os dois grandes ramos da física da matéria condensada: 

semicondutores e magnetismo, uma vez que eles podem adicionar um novo grau de 

liberdade associado com o spin dos portadores para dispositivos  eletrônicos, bem 

como de semicondutores ópticos (OHNO, SHEN, et al., 1996). Os materiais mais 

utilizados para esse fim são os semicondutores convencionais II-VI, (tais como CdS 

e  ZnTe) e III-V (GaAs e InSb) dopados com metais de transição ou terras raras 

(OHNO, SHEN, et al., 1996) e (OHNO, 1998).  

No contexto do aspecto tecnológico dos óxidos metálicos o ZnO tem 

despertado interesse científico devido às propriedades fotoelétricas, piezoelétricas e 

estabilidade química, além de ter aplicações em dispositivos luminescentes, óptica 

não-linear, fotoeletroquímica e fotocatálise (DIETL, OHNO, et al., 2000)  (LOOK, 

2001). Este óxido é um semicondutor do tipo n com gap de energia entre 3,1 e 3,5 

eV  e pertencente  à classe dos compostos semicondutores da família II-VI, cuja 

ionicidade reside na fronteira entre semicondutores covalentes e iônicos (LOOK, 
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2001) (ÖZGÜR, ALIVOV, et al., 2005) (WANG, 2004). Devido a essas propriedades 

o ZnO tem sido utilizado como matriz semicondutora para elementos magnéticos 

dopantes em estudos teóricos e experimentais para integração ótica, da eletrônica e 

das propriedades magnéticas em uma única substância (ÖZGÜR, ALIVOV, et al., 

2005). A dopagem do ZnO com elementos de transição e terras raras1 é um meio 

utilizado convencionalmente para manipular as propriedades ópticas de sistemas 

ZnO. Estes sistemas também podem possuir ferromagnetismo intrínseco devido ao 

seu momento magnético suportado em elétrons 4d dos metais de transição e 4f dos 

lantanídeos (ASSADI, ZHANG, et al., 2011) quando dopados com terras raras. 

Devido à camada 4f parcialmente preenchida, os átomos de terras raras exibem 

comportamento paramagnético em altas temperaturas, podendo manifestar alguma 

ordem magnética a temperaturas mais baixas (FREEMAN e WATSON, 1962) 

(JOHANSSON e SKRIVER, 1996). 

Estudos apresentam a síntese de ZnO dopado com Európio por diferentes 

métodos, como sol-gel (CHEN, MA e YANG, 2007) e reação de combustão (DEVI, 

KUMAR e BALAKRISHNAN, 2011), entre outros, sendo que o foco dessas 

pesquisas é o estudo das propriedades luminescentes adquiridas com a dopagem 

devido às transições entre níveis internos 4f do íon lantanídeo. Dentre os métodos 

de síntese, o método da reação de combustão foi utilizado neste trabalho para a 

síntese dos nanocristalitos porque é autossustentável após o início do processo e a 

chama atinge altas temperaturas, que garantem a cristalização e formação de pós 

em curto período de tempo, com liberação de grande quantidade de gases, o que 

tende a minimizar o estado de aglomeração das partículas que se formam. Sendo 

considerado simples, o método de reação de combustão não envolve muitas etapas 

e produz pós com elevado grau de pureza e quase sempre em escala nanométrica 

(BARROS, MELO, et al., 2005) (PATIL, HEGDE, et al., 2008).  

Este trabalho relata a síntese e caracterização estrutural, morfológica, e 

magnética de nanocristalitos de ZnO dopado com íons Eu3+, sintetizados via reação 

de combustão. Foram preparadas amostras com diferentes concentrações de 

                                                           
1
 Terras raras correspondem aos elementos do lantânio (La, Z = 57) ao lutécio (Lu,Z = 71), entre os 

quais se incluem o ítrio (Y, Z = 39) e o escândio (Sc, Z = 21).  
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dopante (Zn(1-X)EuxO - sendo 0,0 ≤ x ≤ 0,035), para avaliar o efeito do teor de Eu3+ 

nas propriedades magnéticas dos pós obtidos. 

No Capítulo 3, encontra-se uma revisão bibliográfica onde são apresentadas 

as propriedades e características elementares dos semicondutores não magnéticos 

e dos semicondutores magnéticos diluídos (DMS’s), bem como os mecanismos 

responsáveis pelo ferromagnetismo, como previamente reportados na literatura.  

No Capítulo 4 estão descritos os procedimentos experimentais e as técnicas 

de preparação das amostras, juntamente com as especificações dos equipamentos 

utilizados nas caracterizações.  

Os resultados obtidos são apresentados e discutidos no Capítulo 5, tendo 

sido dispostos de acordo com os sistemas sintetizados e por técnica de 

caracterização.  

As conclusões deste trabalho são apresentadas no Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 
 

O objetivo geral deste trabalho é a síntese de pós nanoestruturados de Zn(1-

x)EuxO em várias proporções, com 0 ≤ x ≤ 0,35 e a investigação das propriedades 

estruturais, térmicas e  magnéticas dos produtos obtidos. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Sintetizar pós nanoestruturados de Zn(1-x)EuxO via reação de combustão; 

 Realizar a caracterização estrutural, magnética e térmica utilizando-se as 

seguintes técnicas: Difração de Raios-X, Termogravimetria, Espectroscopia 

de Infravermelho, Microscopia Eletrônica de Transmissão, Magnetometria de 

Amostra Vibrante;  

 Avaliar a influência da dopagem nas propriedades estrutural e magnética do 

material sintetizado. 
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CAPÍTULO 3. REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Semicondutores Magnéticos Diluídos e ZnO 
 

Os semicondutores magnéticos diluídos (DMS) têm despertado atenção 

devido seu grande potencial para aplicação em dispositivos spintrônicos e ópticos 

(DIETL, OHNO, et al., 2000) (OHNO, 1998). A possibilidade de dopar o material ao 

introduzirmos impurezas doadoras de elétrons (tipo-n) ou aceitadoras de elétrons 

(tipo-p) pode ser utilizada para introduzir materiais magnéticos como dopantes em 

semicondutores não magnéticos tornando-os magnéticos (OHNO, 1998). 

Os DMS são materiais semicondutores originalmente não magnéticos nos 

quais uma fração dos cátions é substituída por íons de metais de transição ou terras 

raras, ou seja, átomos de uma matriz (ordinariamente semicondutora) são 

parcialmente e aleatoriamente substituídos por átomos magnéticos. Formam-se, 

assim, soluções sólidas (ou ligas) que exibem simultaneamente propriedades 

ferromagnéticas e semicondutoras, o que tem atraído muita atenção devido à 

possível aplicação em dispositivos spintrônicos (DIETL, OHNO, et al., 2000) (OHNO, 

1998). 

Os spins desemparelhados dos elementos dopantes, quando presentes nas 

matrizes semicondutoras interagem entre si, podendo gerar ferromagnetismo 

(PRINZ, 1998). Uma representação desta categoria de semicondutores é mostrada 

na Figura 3-1(b). 
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Figura 3-1 Três tipos de semicondutores: (a) um semicondutor magnético, em que 

um conjunto periódico de elementos magnéticos está presente; (b) um semicondutor 

magnético diluído; e (c) um semicondutor não magnético (OHNO, 1998). 

A interação entre spins em geral é explicada por fenômenos de interação de 

troca direta ou indireta dentro da célula unitária, porém, nos DMS essa interação é 

difícil de ser explicada satisfatoriamente. Acredita-se que as interações sejam 

indiretas e mediadas por ânions da rede e até mesmo por buracos nas bandas de 

valência e condução. Como reportado na literatura  (LIU, YUN e MORKOC, 2005), 

os efeitos magnéticos são aproximadamente proporcionais à concentração dos íons 

magnéticos, já que não deveria se esperar uma grande mudança nas propriedades 

com uma solubilidade limitada das impurezas magnéticas.  

Existem muitos candidatos a DMS, dentre eles o ZnO é um material de 

grande interesse científico e tecnológico devido suas propriedades únicas como 

piezeletricidade, fotoeletricidade e piroeletricidade, sendo apropriado para uma 

variedade de aplicações como a integração da óptica, eletrônica e propriedades 

magnéticas em uma única substância (LOOK, 2001) (ÖZGÜR, ALIVOV, et al., 2005) 

(WANG, 2004). O ferromagnetismo tem sido relatado para ZnO dopado com metais 

de transição e terras raras, como exemplo pode-se citar os trabalhos apresentados 

na tabela 3-1. 

 

 

 

a) c) b) 
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Tabela 3-1 Resumo dos trabalhos anteriormente citados sobre a dopagem do ZnO. 

Elemento dopante Autor(res) 

Cério (Ce) LOURENÇO, 2013. 

Cobre (Cu) REDDY, KOKILA, et al.,2010. 

Cobalto (Co) AHMED, KUMAR, et al., 2012. 

SONG, ZENG, et al., 2007. 

Cromo (Cr) SINGHAL, 2012 

JIN, LEE, et al., 2007. 

Érbio (Er) RAN, MIAO, et al., 2008 

Ferro (Fe) AHMED, KUMAR, et al., 2012. 

ALVES, 2010. 

SONG, ZENG, et al., 2007. 

Gálio (Ga) YU, MA e JI, 2005. 

GONÇALVES, LIMA e DAVOLOS, 

2002. 

Manganês (Mn) VETHANATHAN, BRIGHTSO, et al., 

2011 

Níquel (Ni) ELILARASSI e G., 2010 

Vanádio (V) GHOUL, BARTHOU e MIR, 2012. 
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 Estudos teóricos revelaram que a interação ferromagnética em ZnO:Eu é 

mediada por defeitos pontuais, responsáveis  pelo ferromagnetismo à temperatura 

ambiente em filmes finos (ASSADIA, ZHANGA, et al., 2009) (ASSADI, ZHANG, et 

al., 2011) e em nanocristalitos à temperatura de 5K (YOON, WU, et al., 2012). 

 

3.2 Estrutura cristalina do ZnO 

  

Por possuir uma estrutura Wurtzita relativamente aberta, o óxido de zinco 

apresenta facilidade em incorporar impurezas em seu retículo, o que acaba 

ocasionando defeitos. Estes também podem ser formados por processo de migração 

de átomos do próprio composto para os interstícios do reticulado cristalino, sendo 

desta maneira, denominados de defeitos intrínsecos (LOOK, 2001). Para se 

compreender a origem dos defeitos estequiométricos faz-se necessário um breve 

estudos da estrutura do ZnO que é apresentada a seguir. 

O ZnO é um semicondutor II-VI cuja ionicidade reside na fronteira entre 

semicondutores covalentes e iônicos. Pode se cristalizar na estrutura cúbica Zinc-

blend ou hexagonal Wurtzite e Rocksat, onde cada ânion está rodeado por quatro 

cátions nos vértices de um tetraedro, e vice-versa (ÖZGÜR, ALIVOV, et al., 2005).  

  

 

Figura 3-2 Representação esquemática das estruturas cristalinas do ZnO: (a) 

Rocksalt, (b) Zinc blend  e (c) Wurtzite. As esferas cinzas e pretas representam os 

átomos de Zn e O, respectivamente (ÖZGÜR, ALIVOV, et al., 2005). 
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A estrutura cristalina mais estável, à temperatura e pressão ambiente, é a do 

tipo wurtzita (Figura 3-3), onde as camadas de  ânions  de oxigênio (O2-) e cátions 

de zinco (Zn2+) estão coordenadas tetraedricamente num arranjo hexagonal 

compacto (MARANA,. SAMBRANO e SOUZA, 2010). 

 

Figura 3-3 Estrutura wurtzita na forma hexagonal compacta do ZnO (MARANA,. 

SAMBRANO e SOUZA, 2010).   

 

Os parâmetros de rede para a estrutura hexagonal (Figura 3-4) são 

a=b=3,2495 Å e c= 5,2069 Å e a razão c/a=1,602. O parâmetro u descreve as 

posições dos cátions e dos ânions em relação ao eixo z e pode ser expresso em 

função dos parâmetros a e c através da expressão: 

 

                                   u = ¼ + (c2 / 3.a2), e V = (31/2/2). a2.c                              (3.1) 
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Figura 3-4 Representação esquemática de uma estrutura wurtzita de ZnO com 

parâmetros de rede (WANG, 2004). 

 

A não estequiometria deste material pode ser gerada tanto pela presença de 

impurezas na rede cristalina quanto por defeitos intrínsecos originados pela perda de 

oxigênio com a formação de vacâncias de oxigênio (Vo), ou ainda, pela migração de 

zinco (Zni) para o interstício do retículo cristalino, deixando em seu lugar uma 

vacância de zinco (LOOK, 2001). Isto porque o oxigênio é um átomo altamente 

eletronegativo e atrai os elétrons da camada 4s dos íons de zinco, que fica mais 

estável com os orbitais 3d preenchidos. A estrutura do óxido de zinco é 

relativamente aberta, com todas as posições no octaedro e metade das posições no 

tetraedro vazias e, portanto, torna-se relativamente fácil a incorporação de 

impurezas, contaminantes ou dopantes externos em seu reticulado, o que acaba por 

gerar defeitos, que também podem ser formados por processos de migração de 

átomos do próprio composto nos interstícios do reticulado cristalino. A expressão, 

estrutura de defeitos, é usada com frequência para designar os tipos e 

concentrações dos defeitos atômicos encontrados nos materiais cerâmicos. Uma vez 

que os átomos existem como íons carregados, as condições de eletroneutralidade 

devem ser mantidas quando são consideradas as estruturas de defeitos. Os dois 

principais tipos de defeitos relacionados com a microestrutura do ZnO são: i) 

defeitos de Frenkel, quando um par composto por uma lacuna de cátion deixa sua 
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posição normal na rede e ocupa uma posição intersticial, deixando uma vacância; ii) 

defeitos de Schottky, onde um par é composto por uma lacuna de cátion e uma 

lacuna de ânion, Figura 3-5  (CALLISTER, 2004). A razão entre o número de cátions 

e ânions não é alterada pela formação de um defeito de Frenkel ou um defeito de 

Schottky e se nenhum outro tipo de defeito estiver presente, diz-se que o material é 

estequiométrico (CALLISTER, 2004). 

 

 

Figura 3-5 Diagrama esquemático mostrando defeitos de Frenkel e Schottky 

(CALLISTER, 2004). 

 

3.3 Terras Raras 
 

O Európio utilizado como elemento dopante do ZnO neste trabalho, faz parte 

dos compostos conhecidos como terras raras que, como definidos pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), compõem-se de um conjunto de 

17 elementos químicos, no qual se incluem os lantanídeos (Figura 3-6)  - elementos 

de números atômicos de 57 a 71 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm,Yb e Lu) - o escândio (Sc) e o ítrio (Y) (KITTEL, 2006). 
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Figura 3-6 Série dos Lantanídeos [ (CALLISTER, 2004)-adaptado]. 

 

Os elementos conhecidos como terras raras (Figura 3-6) possuem 

propriedades químicas muito semelhantes e só foram obtidos, em forma 

razoavelmente pura, muito anos depois de serem descobertos. As propriedades 

químicas dos íons trivalentes dos terras raras são semelhantes, porque todos eles 

apresentam a configuração eletrônica 5s²5p² na última camada. Uma importante 

característica dos elementos lantanídeos é a ocorrência da contração lantanídica, 

uma diminuição uniforme no tamanho atômico e iônico com o aumento do número 

atômico. A principal causa da contração é o efeito eletrostático associado com o 

aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f. Os raios dos 

íons trivalentes diminuem à medida que o número atômico aumenta, passando de 

1,11 Å do cério para 0,94 Å do itérbio (KITTEL, 2006).  

O fator que distingue os íons dos elementos terras raras uns dos outros do 

ponto de vista do comportamento magnético é o número de elétrons 4f em uma 

camada interna com um raio da ordem de 0,3 Å. Os íons terras raras trivalentes são 

paramagnéticos com exceção dos íons Y3+, La3+ e Lu3+, que são diamagnéticos  

(MOELLER, 1975). 

 

3.4 Considerações sobre magnetismo  

 

3.4.1 Magnetismo e Materiais Magnéticos 
 

Os materiais magnéticos são formados por átomos que possuem momento 

magnético, ou seja, com camadas eletrônicas incompletas. Porém, camadas 

incompletas em átomos isolados não garantem a existência de momentos 

magnéticos em cristais (OLIVEIRA, 2009). As propriedades magnéticas 
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macroscópicas de um material são uma consequência de interações entre um 

campo magnético externo e os momentos magnéticos dos átomos constituintes. 

Momentos magnéticos orbital e de spin estão associados a cada elétron individual. 

O momento magnético líquido para um átomo é simplesmente a soma das 

contribuições de cada um dos seus elétrons, onde existirá um cancelamento dos 

momentos de spin e orbital dos pares eletrônicos (CALLISTER, 2004).  

As propriedades magnéticas de um material em um campo aplicado são 

caracterizadas pelo comportamento da magnetização. A relação entre um campo 

aplicado  ⃗⃗  e a magnetização  ⃗⃗  do material é representada pela susceptibilidade 

magnética (  .  

Todos os materiais exibem características magnéticas, mas somente quando 

estão na presença de um campo magnético externo é que podemos classificá-los de 

acordo com os tipos de interação e alinhamento entre os seus momentos de dipolo 

magnéticos. Os principais tipos de comportamento magnético são o diamagnetismo, 

o paramagnetismo, o ferromagnetismo, antiferromagnetismo e o ferrimagnetismo 

(CALLISTER, 2004). 

 Materiais diamagnéticos: Não têm dipolos magnéticos permanentes, 

os átomos em um campo magnético nulo não possuem magnetização, porém na 

presença de um campo magnético externo, alinham-se no sentido oposto ao campo 

aplicado. Materiais diamagnéticos apresentam valores reduzidos e negativos de 

susceptibilidade magnética: 10-5 <|-χ|< 10-6, Figura 3-7. 

 

Figura 3-7 (a) Ausência de dipolos magnéticos permanentes e (b) orientação dipolos 

magnéticos criados por um campo magnético em um material diamagnético 

(CALLISTER, 2004). 



14 
 

 

 Materiais paramagnéticos: Possuem dipolos magnéticos 

permanentes, mas não possuem magnetização, isto é, os dipolos adjacentes não 

interagem entre si e estão orientados ao acaso, Figura 3-8.  

Na presença de um campo magnético externo alinham-se na direção e no 

sentido do campo aplicado Figura 3-8 (b), apresentando valores reduzidos e 

positivos de susceptibilidade magnética: 10-3 < χ < 10-5. 

 

 

Figura 3-8 (a) Orientação aleatória dos dipolos magnéticos de um material 

paramagnético sem um campo externo aplicado e (b) sua orientação na presença de 

um campo (CALLISTER, 2004). 

 

 Materiais ferromagnéticos: Possuem dipolos magnéticos permanentes que 

interagem entre si, com alinhamento paralelo. A magnetização desaparece numa 

determinada temperatura, chamada temperatura de Curie, onde os momentos de 

dipolo magnético estão aleatoriamente alinhados. Estes materiais apresentam 

valores altos e positivos de susceptibilidade magnética; 10-2 < χ < 106, Figura 3-9. 
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Figura 3-9 Em um material ferromagnético há dipolos magnéticos mesmo sem um 

campo externo aplicado. Os momentos de dipolos magnéticos estão alinhados em 

um mesmo sentido (CALLISTER, 2004). 

 

 Materiais ferrimagnéticos: O ferrimagnetismo é um fenômeno intimamente 

relacionado ao ferromagnetismo. Nos sistemas ferrimagnéticos os íons de metais de 

transição fornecem momentos magnéticos, assim como átomos de metais de 

transição fazem no ferromagnetismo. A diferença é que os momentos magnéticos de 

certos cátions são cancelados pelo emparelhamento de spins antiparalelos. A 

indução de saturação líquida é então diminuída em comparação com os metais 

ferromagnéticos (SHACKELFORD, 2008). Na presença de um campo magnético 

externo alinham-se na direção e sentidos do campo aplicado, desaparecendo na 

temperatura de Curie, apresenta valores altos e positivos de susceptibilidade 

magnética: 10-2< χ <106 (CALLISTER, 2004). 
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Figura 3-10 Representação esquemática mostrando a configuração do momento 

magnético de spin para os íons Fe2+ e Fe3+ no Fe3O4 (CALLISTER, 2004). 

 

 Materiais antiferromagnéticos: Possuem momentos de dipolo permanentes, 

mas não tem magnetização resultante devido ao alinhamento antiparalelo dos 

momentos de dipolo Figura 3-11. 

Na presença de um campo magnético externo alinham-se na direção e no 

sentido do campo aplicado, apresentando valores reduzidos e positivos de 

susceptibilidade magnética: 0 < χ < 10-2. 

 

 

Figura 3-11 Representação esquemática mostrando do alinhamento antiparalelo dos 

spins dos íons Mn2+ no MnO (CALLISTER, 2004). 
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3.2.2 Curva de Histerese 
 

A curva de histerese resume as propriedades magnéticas de materiais 

ferromagnéticos e ferrimagnéticos. Os spins paralelos desses materiais estão 

aleatoriamente orientados por todo o material e se cancelam, resultando em uma 

magnetização mínima ou nula. Aplicando-se um campo magnético externo 

suficientemente grande, os momentos magnéticos em cada domínio giram até se 

alinharem na direção do campo aplicado. A magnetização aumenta até atingir um 

valor máximo que é a magnetização de saturação (Ms). A Figura 3-13 mostra uma 

curva de histerese. 

Microscopicamente, a interação de troca pode originar diversos tipos de 

arranjos espaciais dos spins atômicos.   Do ponto de vista técnico, ou seja, das 

aplicações do magnetismo, é mais conveniente classificar os materiais de acordo 

com a sua dureza magnética. A dureza do material pode ser caracterizada através 

da sua curva de histerese, de acordo com o chamado campo coercivo, definido 

como o valor do campo para o qual a magnetização no ciclo de histerese se anula. 

Por exemplo, materiais duros, possuem valor alto de coercividade (OLIVEIRA, 

2009). 

 

 

Figura 3-12 Ciclo de histerese (SHACKELFORD, 2008). 
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Segundo Shackelford (2008) os ímãs metálicos importantes comercialmente 

são ferromagnéticos. Em geral esses materiais são classificados como 

magneticamente moles e duros. Os materiais ferromagnéticos com paredes de 

domínio facilmente movidas pelos campos aplicados são chamados 

magneticamente moles. Aqueles com paredes de domínio menos móveis são 

chamados de magneticamente duros. Os materiais moles apresentam um ciclo de 

histerese estreito (fácil magnetização) e os materiais duros apresentam ciclos de 

histerese largos (difícil magnetização), conforme gráfico mostrado na Figura 3-14. 

(CALLISTER, 2004). 

O uso dos materiais magnéticos depende justamente de que eles sejam duros 

ou moles. Ou, dito de outra forma, algumas aplicações exigem materiais duros e 

outras aplicações exigem materiais moles. Um ímã de geladeira, por exemplo, deve 

ser feito de um material magnético duro, para que possa permanecer grudado por 

muito tempo. Já os motores elétricos exigem materiais magnéticos moles, para que 

eles possam se adaptar rapidamente às alterações da corrente elétrica alternada. 

 

Figura 3-13 Curvas esquemáticas de magnetização para um material magnético 

mole e um duro (CALLISTER, 2004). 

  

Mole 

Duro 
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A característica de material magnético duro ou mole depende dos domínios 

magnéticos que são considerados como regiões que exibem magnetização 

resultante que, por sua vez, são constituídos pelo momento magnético resultante 

dos átomos presentes na estrutura; logo, a magnetização resultante de um 

espécime dependerá da soma dos momentos magnéticos de seus domínios. A rede 

cristalina de um espécime ferro- ou ferrimagnético pode ser constituída por vários 

domínios cristalinos ou por um único domínio; tais espécimes apresentam 

respectivamente um multidomínio e um monodomínio magnético, Figura 3-14. 

 

Figura 3-14 Representação de um espécime com (a) monodomínio e (b) 

multidomínio magnético. 

 

A formação de domínios magnéticos ao longo da estrutura de um material 

ferro- ou ferrimagnético é realizada como uma forma de diminuir a energia 

magnetostática total, pois em regiões entre domínios (paredes) existem átomos 

desemparelhados que apresentarão alta energia e interações de troca 

desfavoráveis. Porém, à medida que o tamanho da partícula diminui, o número de 

spins presentes nas paredes de domínios cresce; abaixo de um valor crítico Ds, o 

número de spins nestas regiões se torna tão grande que a formação de domínios 

magnéticos deixa de ser vantajosa do ponto de vista energético. Com isso, tais 

partículas apresentarão apenas um domínio magnético (monodomínio). Partículas 

com monodomínios magnéticos apresentam seus momentos alinhados numa única 

direção, por isso, quando somados, o momento magnético resultante deste tipo de 

partícula pode chegar a 103-104 μB (CULLITY e GRAHAM, 2009). 
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Para os materiais magnéticos macios, o movimento das paredes dos 

domínios é fácil durante os processos de magnetização e desmagnetização. 

Consequentemente, eles possuem pequenos ciclos de histerese, assim como 

pequenas perdas de energia. O movimento das paredes do domínio é muito mais 

difícil no caso dos materiais magnéticos duros, o que resulta em maiores ciclos de 

histerese; uma vez que campos maiores são exigidos para desmagnetizar esses 

materiais, a magnetização é mais permanente (CALLISTER, 2004). 

 

3.5 Reação de Combustão 
 

A síntese por reação de combustão é uma técnica de processamento através 

da qual são usadas reações exotérmicas para produzir uma variedade de materiais 

cerâmicos. Este método apresenta como principal característica, ser 

autossustentável após o início da reação, pois não é necessária uma fonte externa 

para fornecer calor no decorrer da reação que é fornecido pela própria reação (JAIN, 

ADIGA e VERNAKAR, 1981). Além disso, as altas temperaturas atingidas garantem 

a cristalização e a formação de pós em curto período de tempo com elevado grau de 

pureza, homogeneidade quase sempre em escala nanométrica, em parte devido a 

grande quantidade de gases liberados no decorrer da combustão (COSTA, CUNHA, 

et al., 2012) (MERZHANOV, 1999) (FUMO, MORELLI e SEGADÃES, 1996). 

Segundo Merzhanov (MERZHANOV, 1999) uma reação de combustão 

clássica possui algumas características básicas, são elas, um oxidante em contato 

com um combustível (redutor) gerando calor, luz, aumento de temperatura e cinzas. 

As cinzas no caso de uma combustão controlada seriam os produtos desejados. O 

triângulo do fogo é a representação simplificada dos três elementos necessários 

para iniciar uma combustão. Esses elementos são o combustível que fornece 

energia para a queima, o oxidante (comburente) que é a substância que reage 

quimicamente com o combustível e o calor que é necessário para iniciar a reação 

entre combustível e comburente. A energia que é fornecida ao sistema – energia de 

ativação – pode vir em forma de calor, de chama, de uma faísca, mas não se 

equipara à liberada durante a combustão. Essas características são resumidas na 

Figura 3-15. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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Figura 3-15 O triângulo de fogo que resume os princípios e as principais 

características da reação de combustão ou síntese auto propagante (FUMO, 

MORELLI e SEGADÃES, 1996). 

 

A base da técnica da síntese de combustão provém dos conceitos 

termoquímicos usados na química dos propelentes e explosivos (MERZHANOV, 

1999).. Jain (JAIN, ADIGA e VERNAKAR, 1981) introduziu um método simples de 

cálculo para determinar as proporções estequiométricas da mistura (combustível e 

oxidante), independentemente dos componentes as valências do combustível e do 

oxidante deveriam estar balanceadas, conforme equação: 

 

 

   ∑      
 
  ∑     

 
                                                       3.2 

 

 

Onde     é o número de mols dos oxidantes    é o número de mols dos redutores e 

   é a valência dos elementos. 
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A técnica consiste basicamente em fazer uma solução aquosa saturada com 

sais metálicos e um combustível biológico adequado, ferver, até que a mistura se 

inflame seguida de uma reação de combustão autossustentável e bastante rápida, 

resultando em um pó de óxido fino, seco, geralmente cristalino. Para produzir um 

óxido misto, uma mistura contendo o íon metálico desejado, sob a forma de, por 

exemplo, sais solúveis de nitrato, e um combustível, como a ureia, podem ser 

utilizados. A queima de misturas de nitratos metálicos e ureia, geralmente ocorre 

como uma autopropagação e reação exotérmica não explosiva. As grandes 

quantidades de gases formados podem resultar no aparecimento de uma chama, 

que pode atingir temperaturas superiores a 1000ºC (COSTA, CUNHA, et al., 2012).  

 Os Nitratos metálicos são os sais mais utilizados porque são hidrossolúveis. 

As moléculas de água não afetam a valência total do nitrato e são, portanto, 

irrelevantes para a reação de combustão. Por exemplo, a valência total em todos os 

nitratos de metais divalentes como o Zn(NO3)2.6H2O é -10, a valência total dos 

nitratos trivalentes como por exemplo o Eu(NO3)3.5H2O é -15, e nos nitratos 

metálicos tetravalentes como o Zr(NO3)4.5H2O a valência total é -20. 

A rota geral da síntese por reação de combustão está representada no 

fluxograma a seguir, Figura 3-16. Inicialmente dissolvem-se os oxidantes e redutores 

em uma cápsula de porcelana e homogeneíza-se a solução. Em seguida a solução é 

aquecida por uma fonte de calor como uma manta térmica. Após a liberação de 

gases ocorre uma combustão autossustentável rápida, gerando um material poroso 

que é pulverizado para se obter a amostra. 
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Figura 3-16 Diagrama esquemático da síntese por combustão em solução aquosa 

 

Além das vantagens acima citadas, o método de combustão apresenta ainda 

características interessantes como simplicidade (uma vez que não necessita de 

múltiplas etapas), custo relativamente baixo, permite a obtenção de pós com 

tamanho de partícula nanométrico, e normalmente leva a produtos com estruturas e 

composição desejadas, devido à elevada homogeneização favorecida pela 

solubilidade dos sais em água (MERZHANOV, 1999). 
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Pó do óxido 

 

Combustível          

Redutor 

Nitratos Metálicos 

Oxidantes 

Chama >1000ºC 

Pré-aquecimento (350ºC-750ºC) 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA 

 

4.1 Síntese 
 

A base da técnica da reação de combustão provém dos conceitos 

termoquímicos usados na química dos propelentes e explosivos (FUMO, MORELLI e 

SEGADÃES, 1996). De acordo com a química dos propelentes, os habituais 

produtos de reação de combustão são CO2, H2O, e N2. 

Os materiais precursores (oxidantes) utilizados foram: Nitrato de Zinco hexa-

hidratado - Zn(NO3)2.6H2O (98% de pureza; Vetec) e Nitrato de Európio penta-

hidratado - Eu(NO3)3.5H2O (99,9% de pureza; Sigma Aldrich). A Ureia, CO(NH2)2 

(99% de pureza; Vetec), foi utilizada como agente redutor.  

A composição inicial da solução contendo os nitratos e a ureia foi baseada na 

valência total dos reagentes oxidantes e redutores usando os conceitos da química 

dos propelentes (PRINZ, 1998) onde, carbono (+4), hidrogênio (+1), Európio (+3), 

zinco (+2), foram considerados elementos redutores. Já oxigênio foi considerado 

elemento oxidante com valência de (-2) e a valência do nitrogênio considerada zero.  

 Assim temos para a molécula do Zn(NO3)2:  

 

     (     
  )2 . 6 H2O 

 

 

 Adicionado-se os valores teremos:  

 

   (      [    (   ]       
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Ou seja: 

 Zn(NO3)2 :  Zn = +2; 2N = 0;6O = 6. (-2) = -10                                              (4.1) 

  

 Eu(NO3)3 : Eu = +3; 3N = 0; 9O = 9. (-2) = -15                                                         (4.2) 

 

 CO(NH2)2 :  C = +4; O = -2; 2N = 0; 4H = 4 . (+1) = +6                                         (4.3) 

 

Então, a soma das valências para o precursor de zinco vale -10, para precursor 

de Európio vale -15, estes são os oxidantes. A soma das valências dos elementos 

do combustível vale +6. Como a fórmula específica sugere a dopagem de ZnO por 

Eu, com Zn(1-x)Eu(x)O, o zinco terá coeficiente (       e o európio terá coeficiente 

(   ,   é o número de mol da uréia, e iremos calculá-lo  em função da variação do 

coeficiente   (ou seja, a quantidade de európio). Fazendo uso da equação 3.3, 

temos: 

 

[   (    ]  (                                                 (4.4)     

 

 

portanto, 

  
(      

 
                                                    (4.5) 

 

Por exemplo para a amostra com 0,01 mol de európio [Zn(1-0,01)Eu0,01O  ou  

Zn0,99Eu0,01O], X=0,01. 

 

  
[(          ]

 
 

 

                      

 

Os valores estequiométricos obtidos foram convertidos em gramas e estão 

dispostos na Tabela 4-1. Para que os valores fossem plausíveis para trabalhar no 
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laboratório em termos de quantidade de reagente, estes valores foram divididos por 

80. 

 

Tabela 4-1 Valores estequiométricos para obtenção de ZnO para Síntese por 

Reação de Combustão 

 

Estequiometria                                          Massa (g) 

Zn(1-X)EuxO Zn(NO3)2.6H2O Eu(NO3)3.5H2O CO (NH2)2* 

X=0,000 3,7185 0,0000 5,0000 

X=0,010 3,6813 0,0535 5,0248 

X=0,015 3,6627 0,0802 5,0375 

X=0,020 3,6441 0,1070 5,0500 

X=0,030 3,6069 0,1605 5,0748 

X=0,035 3,5883 0,2675 5,1248 

* Excesso 300% 

 

A rota de síntese do ZnO via reação de combustão é mostrada na Figura 4-1. 

Os reagentes foram pesados em balança analítica (Shimadzu Unibloc AUW220D) de 

acordo com os dados mostrados na Tabela 4-1, colocados em uma cápsula de 

porcelana e dissolvidos em 100 mL de água destilada. Utilizou-se excesso de 300% 

de ureia, pois foi observado que a quantidade de ureia estequiométrica calculada 

como descrito anteriormente não fornece energia suficiente para que ocorra a 

combustão. A necessidade de se adicionar combustível em excesso é devido à 

perda de calor com a grande quantidade de gases liberados pela reação, mesmo a 

ureia sendo o combustível que libera a menor quantidade de gás durante a reação 

(FUMO, MORELLI e SEGADÃES, 1996). Este excesso de combustível foi testado 

empiricamente para obtenção dos melhores resultados. Posteriormente, as soluções 

foram aquecidas diretamente em uma manta aquecedora, pré-aquecida à 

aproximadamente 400ºC, por cerca de uma hora e meia até a formação de uma 

resina sólida. 
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Figura 4-1  Rota de síntese do ZnO via reação de combustão. 

 

 

As etapas da síntese por combustão do Zn(1-x)EuxO são apresentadas na 

figura 4-2 e são descritas a seguir: A cápsula de porcelana com a solução aquosa foi 

colocada na manta pré-aquecida (Figura 4-2a) e durante o aquecimento, pode-se 

observar, após cerca de dez minutos, ebulição com liberação de vapor de água e 

gases que se torna mais intensa cerca de vinte e cinco minutos depois, devido a 

decomposição de nitratos e da ureia (Figura 4-2b). Nesse momento a solução 

começa a apresentar aparência viscosa e posteriormente, cerca de quarenta e cinco 

minutos, adquire um tom levemente amarelado ocorrendo depois uma intensa 

liberação de gases com uma quantidade grande de amônia (NH3) e formação de 

flocos frágeis brancos. Após cessarem os vapores (aproximadamente noventa 

minutos de aquecimento) obtém-se uma resina levemente amarelada (Figura 4-2c). 

A resina é transferida para um almofariz e macerada até obtenção de um pó (Figura 

4-2c), essas amostras serão denominadas posteriormente como amostras sem 

tratamento térmico - STT. O pó resultante, de coloração branca, foi tratado 

ZnO(NO3)2.6H2O CO(NH2)2 Eu(NO3)3.5H2O 

Solução aquosa 

ZnO  - resina 

ZnO cristalino 

Tratamento Térmico 550o C/1h 

Aquecimento em manta térmica 
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termicamente em forno mufla (EDG Equipamentos 3000, modelo EDG 10P-S) pré-

aquecido. As temperaturas para tratamento térmico foram: 200ºC, 400°C, 550°C, 

750°C e 1100ºC, sendo todos realizados durante uma hora. Visivelmente após 

tratamentos térmicos acima de 400°C, o pó fino se transforma em flocos frágeis 

(Figura 4-2e) que foram pulverizados em almofariz de ágata tornando-se um pó fino 

e cristalino que posteriormente foi submetido à caracterização. Acredita-se que a 

combustão (explosão) ocorra somente quando a amostra é submetida a tratamentos 

térmicos iguais ou superiores a 400°C,quando ocorre a formação de flocos frágeis, 

como mostrado na Figura 4-2e.  
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Figura 4-2  . Etapas da síntese por combustão do Zn(1-x)EuxO. 

 

 

 

(c) Resina sólida após resfriamento 

(b) Formação de resina (a) Solução em aquecimento 

(e) Flocos frágeis obtidos após 

tratamentos térmicos (após a 

combustão) 

(f) Amostra após maceração 

dos flocos 

(d) Resina após maceração 

(amostra  STT) 
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4.2 Caracterização 
 

As análises de Difração de raios X, Termogravimetria e Espectroscopia no 

Infravermelho por transformada de Fourier foram realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (IQ-UFG). 

 

4.2.1 Difração de Raios X (DRX) 
 

Os raios X são constituídos por radiação eletromagnética de comprimento de 

onda curto, produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia ou pela 

transição eletrônica de elétrons dos orbitais internos dos átomos. O intervalo de 

comprimento de onda dos raios X varia de cerca de 10-5 Å a 100 Å. Quando a 

radiação passa por uma amostra de matéria, o vetor da radiação interage com os 

elétrons da matéria para produzir espalhamento. Quando os raios X são espalhados 

pelo ambiente ordenado em um cristal, ocorrem interferências construtivas e 

destrutivas entre os raios espalhados, pois as distâncias entre os centros de 

espalhamento são da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da 

radiação. O resultado desse processo é a difração (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 

2000) (SHACKELFORD, 2008). 

A difração representa o fenômeno de interação entre raios X incidente e os 

elétrons do material. É tradicionalmente usada para análises qualitativas e 

quantitativas de estruturas cristalinas. Um feixe de raios X incide sobre planos 

cristalinos, cuja distância interplanar é      e o ângulo de incidência é θ, Figura 4-3. 

Os feixes refletidos por dois planos subsequentes apresentarão o fenômeno da 

difração. Se a diferença entre comprimentos de onda for um número inteiro, haverá 

superposição construtiva, um feixe de raios X será observado, caso contrário haverá 

superposição destrutiva não se observando raios X (CALLISTER, 2004) 

(SHACKELFORD, 2008). 
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Figura 4-3 Difração de um feixe de raios X em um cristal (CALLISTER, 2004). 

 

  Este fenômeno é representado pela Equação 4.6 conhecida como, Lei de 

Bragg. 

 

                                                                    (4.6) 

 

A lei de Bragg relaciona o ângulo do feixe difratado, e o comprimento de onda 

λ do feixe de raios X incidente e da distância interplanar      (Figura 4-3). 

A partir dos difratogramas de raios X pode-se verificar se houve formação de 

ZnO e podemos também calcular o tamanho médio dos cristalitos, a partir do pico 

proeminente (mais intenso) utilizando a equação de Scherrer (CULLITY, 1956). 

 

      
  

    (  
                                                             (     

 

Onde     é o diâmetro médio dos cristalitos admitindo forma esférica, e   é o 

comprimento de onda dos raios X igual a 1.5418 Å,   é o ângulo do pico de difração 

e    é o fator de correção de Warren (WARREN, 1990): √(      
    onde     é a 
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largura da meia altura do pico proeminente do difratograma da amostra, para o ZnO 

o plano é (101) e    
   é a largura da meia altura do pico proeminente do silício 

obtido a partir do difratograma. 

A análise por Difração de raios X, método do pó, foi realizada em um 

difratômetro Shimadzu modelo 6000. A varredura foi realizada em modo fixed-time, 

intervalos de ângulos de Bragg, entre 10° ≤ 2ϴ ≤ 80° com passo de 0.02° e tempo 

de medida de 3 segundos. A fim de confirmar a possibilidade de substituição ou não 

de íons Zn2+ por íons Eu3+ na matriz ZnO as amostras foram analisadas na presença 

de silício (Si), utilizado como padrão por apresentar boa cristalinidade, bem como 

um pico de difração característico de 2θ=28,501°, que não é sobreposto aos picos 

de difração do ZnO. As amostras foram misturadas ao padrão na proporção de 9:1.  

 

 

4.2.2 Análise termogravimétrica (TG) 
 

A termogravimetria possibilita determinações quantitativas utilizando reações 

térmicas que são acompanhadas de variações de massa (SKOOG, HOLLER e 

NIEMAN, 2006) (IONASHIRO e GIOLITO, 2005). Em uma análise termogravimétrica 

(TG) a massa de uma amostra em atmosfera controlada é registrada continuamente 

em função da temperatura ou do tempo, enquanto a temperatura da amostra é 

aumentada (geralmente linearmente com o tempo) (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 

2000). Esta técnica permite monitorar a massa do analito em função da temperatura, 

obtendo-se uma informação quantitativa relativa às reações de decomposição e 

oxidação e aos processos físicos, como vaporização, sublimação e dessorção. Entre 

as aplicações mais importantes da TG estão as análises de composição e os perfis 

de decomposição de amostras (SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). 

O instrumental básico da termogravimetria consiste numa balança de precisão 

acoplada a um forno, um sistema de gás de purga para fornecer uma atmosfera 

inerte ou, algumas vezes, reativa e um computador para controle do instrumento, 

aquisição e processamento de dados.  

As análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento DTG 

60H – Shimadzu (simultaneous DTA-TG Apparatus). Utilizou-se cadinho de alumina 
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e atmosfera de ar sintético, com aquecimento até 1000 °C a uma razão de 

5°C/minuto. 

 

 

4.2.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

A radiação infravermelha (IV) corresponde à parte do espectro 

eletromagnético situada entre as regiões do visível e das micro-ondas. A porção 

utilizada neste trabalho está situada entre 4000 e 400 cm-1 (2,5 a 15,0 mm), ou seja, 

o infravermelho médio.  

O objetivo da absorção no IV é a determinação dos grupos funcionais de um 

dado material. Cada grupo funcional absorve em frequência característica de 

radiação do IV. Desta forma, um gráfico de radiação versus frequência, do espectro 

IV, permite caracterizar os grupos funcionais de um padrão ou de material 

desconhecido (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Os espectros de absorção, 

emissão e reflexão no infravermelho de espécies moleculares podem ser 

racionalizados assumindo-se que todos se originam de numerosas vibrações de 

energia produzidas por transições de moléculas de um estado de energia vibracional 

ou rotacional para outro (SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). 

O funcionamento de um Espectrofotômetro de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) pode ser descrito basicamente por: a radiação de 

infravermelho emerge de uma fonte, passa pelo interferômetro, pela amostra e 

chega ao detector; o sinal emitido pelo detector é tratado, amplificado, convertido em 

sinal digital, e transferido pelo computador; finalmente, o computador aplica a 

transformada de Fourier ao sinal recebido e origina o espectro de infravermelho 

(CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). 

Uma das técnicas mais usuais para manipulação de amostras sólidas é o 

pastilhamento com KBr (outros haletos de metais alcalinos também tem sido 

usados). Os sais de haletos tem a propriedade de fluidez a frio, apresentando 

transparência ou translucência similar ao vidro quando pressão suficiente é aplicada 

aos materiais finamente pulverizados. 
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Os espectros de transmissão no infravermelho foram realizados com 

espectrofotômetro FT-IR Perkin Elmer Spectrum 400, com as amostras diluídas a 

1% em pastilhas de Brometo de Potássio (KBr), com varredura de 350 cm-1 – 4000 

cm-1 (frequência). O KBr foi previamente desidratado em estufa a 150oC por vinte e 

quatro horas. 

 

 

4.2.4. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

  O microscópio eletrônico de transmissão (MET) é um instrumento muito 

versátil e usado rotineiramente para a análise microestrutural de materiais sólidos, 

pois permite a análise de defeitos e fases internas dos materiais, defeitos de 

empilhamento e pequenas partículas de fase secundária. 

Outro aspecto importante na caracterização de materiais sólidos é a 

determinação de sua composição química. Os MET equipados com detectores de 

energia dispersiva de raios X (Energy Dispersive x-ray Spectrometer - EDS ou EDX) 

são de fundamental importância na determinação da composição dos minérios. Com 

o EDS, é possível determinar a composição química das fases que compõem a 

amostra em janelas de 1 µm2 dessas fases passa a ser algo rápido. Pode-se 

inclusive determinar a distribuição espacial de elementos químicos (todos os 

elementos químicos com massa atômica superior ao do boro e que estejam 

presentes em concentração superior a 1%) em toda a amostra analisada com 

geração de mapas composicionais de raios X (MALISKA, 2012). 

Para caracterizar as superfícies de depósitos obtidos em relação a suas 

propriedades e composição, foram utilizadas as técnicas de MET e EDS. As análises 

realizadas no microscópio eletrônico de transmissão (MET) do Laboratório 

multiusuário de microscopia de Alta Resolução (LABMIC) da UFG foram obtidas em 

equipamento modelo JSM – 6610 da marca JEOL, equipado com EDS, 

ThermoScientific NSS Spectral Imaging.  

As amostras foram metalizadas com equipamento modelo Desk V da marca 

Denton Vacuum com o seguinte procedimento: o filme de ouro é depositado em uma 
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câmara com pressão atmosférica entre 50 e 60 atm e corrente de 15mA por dois 

minutos,  gerando uma camada de aproximadamente 250 Å de espessura de ouro 

por cima da amostra. Para a microscopia eletrônica de transmissão as amostras 

foram transformadas em pastilhas utilizando um pastilhador cilíndrico, onde foram 

submetidas a 2 toneladas por 2 minutos. 

 

4.2.5 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 
 

O XPS (X Ray Photoelectron Spectroscopy) ou espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios X também conhecido como ESCA (Electron Spectroscopy for 

Chemical Analysis). É um método de caracterização muito usado na investigação da 

composição química de superfícies. Esta técnica permite explorar os efeitos das 

primeiras camadas atômicas e determinar o estado químico dos átomos detectados 

(NASCENTE, 1998).  

Os fótons de raios X tem um poder de penetração no sólido na ordem de 1 a 

10 micrômetros, dependendo de sua energia e do material. Contudo somente 

elétrons próximos à superfície da amostra contribuem. A interação dos fótons com 

os átomos na região da superfície causa a emissão de elétrons pelo efeito 

fotoelétrico.  A técnica consiste em irradiar a amostra com raios X de preferência 

monoenergético e analisar a emissão de elétrons pela energia. A posição exata de 

uma linha de emissão fotoelétrica indica o estado químico do átomo emissor. As 

linhas de emissão fotoelétricas aparecem no espectro sobre um fundo (background) 

de elétrons secundários e a presença de um buraco após a ionização afeta a 

distribuição dos elétrons emitidos, levando a deslocamentos, separação das linhas 

de emissão e o surgimento de picos satélites (NASCENTE, 1998). 

A análise por XPS, apresentada neste trabalho, foi realizada no Laboratório 

de Espectroscopia de Fotoelétrons (LEFE) da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP) em Araraquara. A amostra enviada para investigação foi a de óxido de 

zinco dopado com 1% de európio  (Zn0,99Eu0,01O) após tratamento térmico de 

550ºC/1h. 
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4.2.6 Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM) 
 

 

O magnetômetro de amostra vibrante foi desenvolvido por Foner em 1955 

(FONER, 1959). Nesse equipamento (o arranjo básico de um equipamento de VSM 

é mostrado na Figura 4-4) a amostra é fixada na extremidade de uma haste rígida e 

o campo aplicado na direção transversal, como pode ser visualizado no detalhe do 

equipamento mostrado na figura 4-5.  Esta técnica se baseia no princípio da 

variação de fluxo de carga de uma amostra submetida a um campo magnético H, 

para promover este fluxo de carga, a amostra encontra-se em vibração, com 

frequências e amplitudes constantes, durante a análise. Portanto, a amostra é fixada 

a uma extremidade de um bastão, feito de material não magnético; a outra 

extremidade deste bastão é fixada a uma fonte de vibração, que pode ser um alto-

falante ou um algum outro tipo de vibrador mecânico; com a amostra em vibração, 

aplica-se o campo magnético através de imãs e o fluxo de carga experimentado pela 

amostra é medido por bobinas captadoras (FONER, 1996).  

As medidas magnéticas foram realizadas no Instituto de Física da UFG, em 

equipamento ADE magnetics (model EV9). As medidas das curvas de histerese 

magnéticas foram realizadas à temperatura ambiente variando o campo magnético 

de -2000 Oe a 2000 Oe. Utilizou-se vareta de vidro para sustentar o porta amostra 

construído em acrílico, para evitar interferências magnéticas (Figura 4-6). A 

contribuições diamagnéticas tanto do porta amostra quanto do ZnO puro foram 

subtraídas das curvas magnéticas das amostras de Zn(1-X)EuxO. 
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Figura 4-4 Visão frontal do VSM ADE magnetics (model EV9). 

 

 

Figura 4-5 Visão detalhada do VSM, mostrando os polos magnéticos bobinas de 

detecção e forno para aquecimento do gás. 

Fonte 
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Figura 4-6  Vareta de vidro, porta amostra e amostra antes da montagem do 

esquema mostrado na Figura 4-5 utilizando-se teflon para fixação. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO  

 

5.1 Materiais – Composição química 
 

A composição química dos nanocristalitos sintetizados pelo método da reação 

de combustão foi determinada por espectroscopia de energia dispersiva de raios X 

(EDS). Os espectros EDS (Figura 5-1) foram tomados em uma região da amostra 

submetida a uma varredura em uma área pré-estabelecida (região em destaque na 

Figura 5-1). Os valores obtidos são apresentados na Tabela 5-1. 

 

Tabela 5-1 Composição química, determinada através de espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X. 

 

           Zn(1-x)EuxO 

 

Estequiometria         
calculada 

Estequiometria       
determina por EDS 

X=0,010 Zn0,990Eu0,010O Zn0,988Eu0,012O 

X=0,020 Zn0,980 Eu0,020O Zn0,976Eu0,024O 

X=0,030 Zn0,970 Eu0,030O Zn0,965Eu0,035O 

X=0,035 Zn0,965 Eu0,035O Zn0,964Eu0,036O 

 

Verificou-se que a estequiometria calculada (prevista) pelo método da reação 

de combustão é bem próxima da determinada através espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X (EDS). Observa-se que a quantidade de európio é superior ao 
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valor calculado enquanto para o zinco esta quantidade é menor, por exemplo, para a 

amostra Zn0,99Eu0,01O, esperava-se que a quantidade de Eu fosse 0,010 mol e 

obteve experimentalmente 0,012 mol, enquanto o esperado para o Zn seria 0,990 

mol e obteve-se 0,988 mol. Isto demonstra a eficiência do método da Reação de 

combustão, visto que os valores quantificados por EDS (Tabela 5-1) foram próximos 

dos calculados e evidenciam o fácil controle estequiométrico que é inerente ao 

método da reação de combustão. 
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              (a) 

 

        (b) 

 

 

 

 

(c)  

 

                     (d) 

Figura 5-1 (a) Micrografia das pastilhas de Zn0,988Eu0,012, (b) Zn0,976Eu0,024O, (c) 

Zn0,965Eu0,035O, (d) Zn0,964Eu0,036O. A área selecionada indica a região foi realizada a 

medida de EDS.  
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5.2 Difração de raios X (DRX) 
 

Os difratogramas das amostras obtidas antes do tratamento térmico (STT) e 

tratadas a 200ºC (Figura 5-2) mostram alguns picos de difração revelando alguma 

ordem cristalina devido aos compostos intermediários na formação do ZnO via 

reação de combustão (Biureto, ácido cianúrico, ureatos) (ALVES, 2010). Como o 

material não entrou em combustão devido ao fato da temperatura de aquecimento 

não fornecer energia suficiente, provavelmente a reação se processou até certo 

nível, porém não ocorreu a formação total do ZnO. 

A combustão se processa quando a amostra é submetida à tratamentos 

térmicos iguais ou superiores a 400ºC. Ao submeter a amostra ao tratamento 

térmico a 400ºC, apresenta picos de difração característicos do ZnO, porém a 

cristalização não é completa, pois nota-se a presença de amorfos. Após o 

tratamento térmico a 550°C observa-se a cristalização completa da amostra. 
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Figura 5-2 Difratogramas das amostras dopadas com 2% de Európio sem tratamento 

térmico (STT) e tratadas a 200°C, 400°C, 550°C e 750ºC. 
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Os difratogramas das amostras obtidas após o tratamento térmico à 550ºC 

por uma hora (Figura 5-3) mostraram picos de difração indexados ao ZnO do tipo 

wurtzita, que apresenta célula unitária no sistema hexagonal compacto, de acordo 

com a carta cristalográfica, JCPDS PDF#790205. Observa-se que para x ≥ 0,03 mol 

de Európio há presença de um pico de difração 2θ=29,5º atribuível à fase cúbica do 

Óxido de Európio, JCPDS PDF#862476. 

 

 

Figura 5-3  Difratogramas das amostras Zn(1-x)EuxO (0.00 ≤ x ≤ 0.035), tratadas a 

550°C por uma hora. 

A fim de confirmar a possibilidade de substituição, dos íons Zn2+ por íons Eu3+ 

na matriz ZnO das amostras tratadas a 550ºC foram analisadas no DRX com Silício, 

JCPDS PDF#800018, com objetivo de observar um deslocamento dos picos de 

difração das amostras em relação ao Silício, que foi utilizado como padrão por 

apresentar boa cristalinidade, como um pico de difração característico de 

2θ=28,501° e que não é sobreposto aos picos de difração do ZnO (Figura 5-4).  
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Figura 5-4 Comparação entre o valor de θ para o Silício, δ θ = 0,1281o. 

Os difratogramas permitem observar o deslocamento do pico de difração do 

silício para a esquerda em todas as amostras, inclusive no difratograma do silício 

puro mostrando um erro instrumental do equipamento, ou seja, obteve-se valores 

menores que 2θ=28,501°, por isso esta diferença foi adicionada ao valor do pico de 

difração (101) do ZnO. Com base nestes dados calculou-se a diferença de ângulo de 

2θ [δ (2θ)] para o pico de difração ZnO (101) em função da porcentagem molar do 

Európio (% Eu), Figura 5-5.  
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Figura 5-5 Deslocamento do pico de difração ZnO (101) em função da porcentagem 

molar de Európio - Eu (X%). 
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Figura 5-6 Representação gráfica do deslocamento do pico de difração ZnO (101) 

em função da porcentagem molar de Európio - Eu (X%). 
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O deslocamento do pico (101) é relativamente pequeno para as amostras 

dopadas com 1,5%, 2,0% e 3% de Európio e δθ=0,04o para a amostra com 1,0% de 

Európio (Figura 5-6). Assim, provavelmente, nas amostras dopadas com 

quantidades superiores a 1% os íons Eu3+ não estão substituindo os íons Zn2+ na 

rede cristalina, mas sim ocupando os interstícios da matriz ZnO (KRISHNA, 

HARANATH, et al., 2007). 

Os parâmetros de rede, o volume da célula unitária e o diâmetro médio dos 

cristalitos para as amostras Zn(1-x)EuxO (0 ≤ x ≤ 0,03) foram calculados utilizando-se 

programas de refinamento por regressão linear (Powder X (DONG, 2009) e Unitt cell 

(HOLLAND e REDFERN, 2006)) e são apresentados na Tabela 5-2. 

 

Tabela 5-2 Parâmetros de rede, diâmetro médio dos cristalitos e volume da célula 

unitária. 

 
Amostra 

Zn(1-x)EuxO 

 
Parâmetros de rede 

(Å) 

 
        c/a 

 
Vol. Célula 

Unitária 
(Å

3
) 

 
Diâmetro médio 

dos 
cristalitos 

           (nm) 

X = 0,000 

 

 

a = 3,252±0,001 

c = 5,209±0,002 

 

1,601±0,001 47,719±0,003 28±2 

X= 0,010 

 

 

a = 3,253±0,001 

c = 5,210±0,002 

 

1,601±0,001 47,751±0,003 20±2 

X = 0,015 

 

a = 3,252±0,001 

c = 5,206±0,002 

 

1,600±0,001 47,654±0,003 18±2 

X = 0,020 

 

a = 3,253±0,001 

c = 5,215±0,002 

 

1,603±0,001 47,816±0,003 16±2 

X= 0,030 

a = 3,253±0,001 

c = 5,211±0,002 

 

1,601±0,001 47,781±0,003 18,±2 
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A razão entre os parâmetros de rede a e c para uma célula hexagonal ideal 

está próxima de 1,602. Observa-se que os valores dessa razão obtidos estão em 

concordância com os valores teóricos.  As amostras dopadas apresentam tendência 

à diminuição do diâmetro médio dos cristalitos com o aumento da concentração de 

Európio. O volume da célula unitária permanece praticamente constante com a 

adição do dopante, o que já era esperado pela análise dos parâmetros de rede, visto 

que a variação de a e c foram pequenas. 

A solubilidade de íons Eu3+ em ZnO é fortemente limitada pela distorção da 

célula unitária associada ao tamanho do raio iônico maior dos átomos de terras raras 

(ASSADI, ZHANG, et al., 2011). Devido ao raio iônico do Eu3+ (0,98 Å) ser maior do 

que o raio iônico do Zn2+ (0,74 Å), espera-se que a substituição de íons Eu3+ na 

matriz ZnO produza uma  distorção da rede, com expansão da  célula unitária, o que 

não foi obervado nas amostras dopadas, como pode ser visto na Tabela 5.2. Assim, 

nas amostras obtidas provavelmente os íons Eu3+ devem estar ocupando os 

interstícios da rede cristalina e não substituindo os íons Zn2+ devido à diferença de 

raios iônicos. Quando a quantidade de dopante é superior a 3% o óxido de európio 

(Eu2O3) tende a segregar. 

 

 

5.3 Análise Termogravimétrica (TG) 

 

As curvas Termograviméticas das amostras antes de serem submetidas a 

qualquer tratamento térmico (Figura 5-7) mostram três eventos principais: O primeiro 

está relacionado à eliminação de água e/ou gases de superfície até temperaturas 

próximas a 280°C, com uma perda de massa de 9,5%. O segundo evento, entre 

280°C e 400ºC, deve estar relacionado à perda de massa por decomposição dos 

compostos orgânicos que formam a rede polimérica, responsável pela ordem 

cristalina observada no material sem tratamento térmico com perda de massa de 

41%. No terceiro evento ocorre a perda de massa de 24,3% por decomposição. 

Entre 400ºC e 600ºC observa-se uma acentuada perda de massa em concordância 

com os difratogramas, visto que apenas as amostras submetidas a tratamentos 
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térmicos superiores a 400ºC apresentam os picos de difração característicos do 

ZnO. 
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Figura 5-7 Curva Termogravimétrica das amostras (ZnO puro e dopado com 2% e 

3% de Európio oriundas da manta aquecedora). 

 

As amostras tratadas termicamente (550ºC/1h) (Figura 5-8) apresentam 

estabilidades térmicas semelhantes, visto que a adição do dopante não influenciou 

significativamente o perfil da curva de degradação térmica do ZnO, porém as 

amostras dopadas apresentam perda de massa ligeiramente superior à do ZnO 

puro, 2,6% e 0,63% respectivamente, provavelmente por causa da eliminação de 

vapores de água adsorvidos na superfície e/ou combustão de resíduos de ureia.  

Após 600°C o material adquire certa estabilidade, porém como o aquecimento 

foi realizado em atmosfera de oxigênio, ocorre um pequeno aumento da massa, 

provavelmente pela oxidação que contribui para a formação de Eu2O3. Essa fase foi 

observada nos difratogramas de todas as amostras quando tratadas a 750ºC. 
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Figura 5-8 Curva Termogravimétrica das amostras (ZnO puro e dopado com 2% e 

3% de Európio) submetidas a tratamento térmico a 550ºC por uma hora. 

 

5.4  Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

 

O espectro da amostra tratada a 200ºC (Figura 5-9) exibe uma banda forte em 

torno de 1600 cm-1 que sugere a presença de carbonila (C=O) e estiramento 

vibracional das ligações de carbono-nitrogênio (≈1400). Na região entre 3000 cm-1 e 

3500 cm-1 existe uma banda característica da deformação axial de O-H. Para a 

amostra tratada a 400°C as bandas referentes às ligações C=O e C=N, também são 

identificadas, porém a banda relativa à ligação O-H praticamente não aparece, o que 

nos leva a entender que a água de hidratação que poderia estar presente no 
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material foi eliminada. Essa temperatura não fornece energia suficiente para 

decomposição das cadeias presentes, entretanto o espectro mostra a diminuição da 

banda das ligações de hidrogênio (SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 2005). Os 

valores de comprimento de onda e os grupos químicos a que são atribuídos estão 

dispostos na tabela 5-3. 

Tabela 5-3 Frequência e atribuições encontradas nos espectros de infravermelho 

apresentadas na Figura 5-9 (NAKAMOTO, 1986) (SILVERSTEIN, WEBSTER e 

KIEMLE, 2005). 

Frequência (cm-1) Atribuição 

3500-3000 O-H(estiramento) 

3440 e 3300 N-H (estiramento) 

≈1600 C=O 

≈1400 C=N (estiramento) 

≈1010 C-O 

≈550 Zn-O 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

OH   NH
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Figura 5-9 Espectros na região do infravermelho para a amostra Zn0,98Eu0,02O  

tratada à 200°C, 400°C e 550°C por uma hora. 
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Os espectros do ZnO puro e das amostras dopadas, tratadas termicamente à 

temperatura de 550ºC por uma hora (Figura 5-9), apresentam semelhanças. 

Observa-se e apenas algumas bandas pouco intensas relacionadas a grupos 

restantes da decomposição dos precursores e bandas características de carbonila 

em 1600 cm-1 que são menos intensas e provavelmente ocorre devido a presença 

do CO2 presente na atmosfera da análise. Uma forte banda de absorção na faixa de 

430 cm-1 a 450 cm-1 é atribuída à ligação Zn-O, confirmando assim a formação do 

Óxido de Zinco (SILVERSTEIN, WEBSTER e KIEMLE, 2005). Verifica-se que, para 

as amostras dopadas com 1%, 2% e 3%, ocorre um deslocamento desta banda de 

transmissão para valores menores de número de onda em relação à amostra pura 

(ZnO puro = 447,0 cm-1), obtendo-se valores de 438,9 cm-1, 441,0 cm-1 e 438,9 cm-1, 

respectivamente (Figura 5-10). Este deslocamento da banda está relacionado à 

diferença entre as massas molares do Zinco (65,4 g.mol-1) e do Európio (151,9 

g.mol-1), pois a frequência de vibração da ligação depende da massa dos átomos 

ligantes. 
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Figura 5-10 Espectros na região do infravermelho para as amostras de ZnO e 

amostras dopadas com 1%, 2% e 3% de Európio tratadas 550°C por uma hora. 
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Segundo Skoog et al. (SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006), a frequência 

vibracional de uma ligação depende da massa dos átomos participantes da mesma. 

Esta relação pode ser expressa pela equação 5.1. 

 

                                
 

   
 (

 (      

(        
                                                    (5.1) 

 

Onde v é o número de onda em cm-1, k é constante de força de ligação em 

newtons por metros (N/m), c é a velocidade da luz em cm/s e m1 e m2 são as 

massas dos átomos envolvido (SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006). Assim, espera-

se que a substituição de íons de Zn por íons de Eu cause uma mudança na 

frequência de vibração da ligação, bem como o deslocamento da banda para 

regiões de menor número de onda em razão desta substituição.  O deslocamento 

observado está associado à presença do dopante na matriz semicondutora uma vez 

que o aumento da massa de um dos átomos envolvidos na ligação provoca a 

diminuição da frequência vibracional do composto assim como seu número de onda 

(SKOOG, HOLLER e NIEMAN, 2006).  

 Os resultados observados na análise dos espectros estão em concordância 

com os já obtidos nos difratogramas e nas curvas termogravimétricas, mostrando 

que o tratamento térmico a 550ºC por uma hora é suficiente para se obter 

nanocristalitos de ZnO, pois a banda característica da ligação Zn-O só pode ser 

identificada após o tratamento térmico a essa temperatura. 

 

5.5 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X (XPS) 
 

 A análise por XPS apresentou resultados concordantes com os observados 

pelas análises de DRX, TG e IFTR, evidenciando a formação do ZnO e a presença 

de íons Eu3+  na rede cristalina. A Figura 5-11 exibe o espectro de XPS para a 

amostra com 1% de Európio (Zn0,99Eu0,01O) após tratamento térmico a 550ºC 

evidenciando a posição dos picos característicos dos íons Zn2+, Eu3+, O2- e C. O pico 
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do carbono em 286,11 eV foi utilizado como referência para calibração das energias 

de ligação (LUPAN, PAUPORTÉ, et al., 2013).  

 

 

Figura 5-11 Espectros de XPS do Zn0,99Eu0,01O após tratamento térmico a 

550ºC.Em destaque os picos caracteristos dos ions Zn2+, Eu3+  e O2- . 

Os Espectros de XPS referentes ao Zn2+, Eu3+  e O2-  presentes na amostra 

de óxido de zinco dopado com  1% de európio são apresentados na Figura 5-12. O 

pico em 1022,36 eV (Figura 5-12a), esta associado ao orbital 2p do Zn2+ quando 

ligado ao O2- no ZnO e  pico em 531.61 eV (Figura 5-12b) caracteriza o O2-,  

associado ao ZnO, reforçando a constatação da formação do ZnO.  O espectro 

referente ao Európio (Figura 5-12c) mostra que seu estado de oxidação é Eu3+ e 

confirma a existência tanto deste íon na rede cristalina, bem como a formação do 

Eu2O3. Isto é confirmado pela presença de um pico de maior intensidade em 1125,86 

eV característico Európio no seu estado trivalente (MERCIER, ALLIOT, et al., 2006). 
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Figura 5-12  Espectros de XPS referentes ao Zn2+, Eu3+  e O2-  presentes na amostra 

de óxido de zinco dopado com  1% de európio (Zn0,99Eu0,01O) após 

tratamento térmico a 550ºC. 

 

5.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

A caracterização por Microscopia Eletrônica de Transmissão foi feita na 

amostra com estequiometria 2%. A micrografia obtida é mostrada na Figura 5-13. 

Quanto à forma das partículas, observa-se nesta micrografia que estas partículas 

apresentam forma quase esférica. Ainda é possível notar a presença de pequenos 

agregados formados por atrações magnéticos interparticulares, que podem ser 

notados nas regiões mais escuras da micrografia.  

 

(c) (a) (b) 
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Figura 5-13 Micrografia da amostra 2% obtida por Microscopia Eletrônica de 
Transmissão. 

 

A Figura 5-14 apresenta um histograma representando a tendência de 

diâmetros observada na micrografia.  Através deste histograma, foi notado que as 

partículas analisadas apresentam baixa dispersão de tamanhos, com tamanho 

médio de 36nm. 

 

Erro! Fonte de referência não encontrada.  

Figura 5-14 Histograma resultante da contagem de diâmetro das partículas 

presentes na micrografia da amostra 2%. 
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Após a caracterização estrutural dos nanocristalitos as amostras foram 

submetidas à caracterização magnética por meio de magnetometria de amostra 

vibrante. 

 

5.7 Magnetometria de Amostra Vibrante (VSM) 
 

As medidas de magnetização mostram a presença de ferromagnetismo à 

temperatura ambiente em todas as amostras dopadas (Figura 5-15). Como pode ser 

visto, para todas as composições analisadas é produzido um estreito ciclo de 

histerese (M×H), com um comportamento característico de materiais magnéticos 

macios. Todas as curvas de histerese das amostras dopadas foram normalizadas, 

ou seja, subtraiu-se a contribuição diamagnética do óxido de zinco puro. 

Figura 5-14 Histograma resultante da contagem de diâmetro das partículas 

presentes na micrografia da amostra 2%. 
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Figura 5-15 Curvas de histerese para as amostras tratadas à 550ºC por uma hora. 

 

A análise do ZnO puro resultou em uma curva característica de materiais 

diamagnéticos, que apresentam resposta de magnetização contrária e normalmente 

muito fraca em relação ao campo magnético aplicado. Para as amostras dopadas 

observa-se que a magnetização aumenta com o aumento da porcentagem de 

Európio nas amostras, porém para a amostra Zn0,965Eu0,035O,  a magnetização 

decresce consideravelmente. Este fato sugere que o ferromagnetismo das amostras 

está associado aos íons Eu3+ que estão ocupando os interstícios da matriz ZnO e 

não a formação do Óxido de Európio. Este óxido provavelmente está presente em 

todas as amostras dopadas, porém devido à pequena quantidade formada só é 

detectável nos difratogramas das amostras com concentração de dopante a partir de 

3%, sendo esta a concentração limite de dopagem para se obter ferromagnetismo. 
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 Acredita-se que a substituição de íons Zn2+ por Eu3+ provocaria o 

deslocamento do pico de difração (101) do ZnO, só observado na amostra  

Zn0,99Eu0,01, isto ocorre por causa da baixa solubilidade desses íons na matriz ZnO 

devido à diferença dos raios iônicos desses átomos, já citadas anteriormente. Nesta 

concentração de dopante, uma pequena quantidade dosátomos de Európio é capaz 

de ionizar-se a Eu3+, substituir o Zn2+ e dessa forma contribuir para a formação de 

um elétron livre para cada átomo de Európio. Nas amostras com dopagem maior 

que 1% o Eu3+ não substitui o Zn2+, porém a ocupação dos interstícios por estes 

átomos leva à formação de defeitos na rede devido à valência +3 do Európio 

possibilitando assim, a existência de spins desemparelhados dispersos na matriz 

semicondutora que são a fonte do ferromagnetismo.  

Os resultados obtidos são semelhantes aos descritos por Yoon et al (YOON, 

WU, et al., 2012) em termos de valores de magnetização, porém os resultados deste 

pesquisador  foram observados em nanocristalitos à baixa temperatura (5K) e com 

concentração do dopante variando entre 0% e 10% de Európio.  

Os valores de magnetização remanescente (Mr) e campo coercivo (Hc) estão 

dispostos na Tabela 5-4. Observa-se que o aumento da concentração de Eu 3+ na 

rede de ZnO proporcionou um aumento da magnetização remanescente indicando 

uma boa característica ferromagnética para o uso de SMD.  

 
Tabela 5-4 Valores de magnetização remanescente e campo coercivo das amostras 

de Zn(1-x)EuxO 

Zn(1-x)EuxO 
 

Hc (Oe) Mr (emu/g) 

X=0,010 54,00 6,05x 10-5 

X=0,015 79,90 9,44x 10-5 

X=0,020 29,88 16,40x 10-5 

X=0,030 38,11 53,10x 10-5 

 

Os valores de campo coercivo não apresentam um padrão, porém acredita-se 

que esta variação irregular possa estar associada ao tamanho e a estrutura do grão, 

entretanto ainda não foi possível identificar o motivo por que isto ocorre. Uma 

hipótese seria que o fato da coercividade depender da característica intrínseca do 
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material, sendo, portanto, dependente da composição e distribuição dos cátions na 

rede.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO E 
PERSPECTIVAS  

 

6.1 Conclusão 

 

Neste trabalho a síntese de óxido de Zinco nanocristalino dopado com 

Európio, Zn(1-x)EuxO, foi realizada com sucesso via reação de combustão, com 

estequiometria no intervalo de 0 ≤ x ≤ 0,035. As amostras sintetizadas apresentam-

se livres de fases secundárias, em relação à estrutura wurtzita do ZnO, exceto 

quando a concentração de dopante é superior a 3%, pois observa-se a presença de 

Óxido de Európio (Eu2O3). Acredita-se que a segregação desta fase ocorre devido a 

baixa solubilidade de íons Európio na matriz ZnO devida a diferença entre o 

tamanho dos raios iônicos do Zn2+  e  do Eu3+.   

Os parâmetros de rede de todas as amostras estão em concordância com os 

parâmetros de rede ideais para a célula hexagonal compacta. O diâmetro médio dos 

cristalitos são nanométricos e as partículas tendem a aglomerar esses cristalitos 

devido à pré-sinterização. 

A espectroscopia de infravermelho mostrou que a formação do material passa 

por uma série de processos reacionais com moléculas orgânicas até a formação da 

ligação Zn-O e eliminação dos orgânicos. Após o tratamento térmico a 550º C por 

uma hora, as bandas características destes compostos não são mais observadas, 

apenas as absorções correspondentes às vibrações intrínsecas do metal com o 

oxigênio. 
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As medidas de magnetização mostram a presença de ferromagnetismo à 

temperatura ambiente em todas as amostras dopadas. Observa-se que a 

magnetização remanescente é maior com a elevação da porcentagem de európio 

nas amostras. A formação do Óxido de Európio na amostra dopada com 3,5% 

influencia diretamente na magnetização que cai consideravelmente, devido à 

formação deste óxido. Este fato sugere que o ferromagnetismo das amostras está 

associado aos íons Eu3+ que estão ocupando os interstícios da matriz 

semicondutora.  

 

 

6.2 Perspectivas  
 

 Caracterização das propriedades magnéticas em baixas temperaturas. 

 

 Sinterização de pastilhas cerâmicas através dos pós de ZnO obtidos e 

caracterização elétrica e magnética. 

 

 Síntese e estudo das propriedades magnéticas de óxido de zinco dopado com 

outros terras raras e metais de transição via reação de combustão (Al, Co, Ni, 

Er). 
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