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RESUMO 
 

Neste trabalho foram realizados estudos de propriedades estruturais e magnéticas de 

nanopartículas de Ni1-xAxO (x=0, 0,01, 0,05 e 0,1 e A=Fe ,Cr), com tamanhos médios de 5 a 

38 nm, sintetizadas pelo método de co-precipitação. Na primeira parte estudamos o processo 

de crescimento das nanopartículas de NiO em diferentes condições de síntese (influência de 

agente quelante e temperatura de síntese). Os resultados de Difração de raios X em conjunto 

com os dados de magnetização em função do campo mostram uma redução no tamanho 

médio e distribuição de tamanhos das partículas com o aumento da temperatura de síntese. Na 

segunda parte do trabalho foi avaliado o papel do dopante nas propriedades estruturais e 

magnéticas. Os resultados mostraram uma redução no tamanho e uma mudança na morfologia 

da partícula com o aumento da concentração do dopante. Resultados de magnetização em 

função do campo mostram o aparecimento de exchange bias, que é reduzido com o acréscimo 

da concentração de dopante, o qual pode estar associada com o aumento da “espessura da 

camada” ferromagnética nas partículas. As curvas de magnetização no modo Zero Field 

Cooling e Field Cooling (ZFC-FC) mostram, para as amostras dopadas com Fe e Cr, um 

comportamento superparamagnético à temperatura alta e um pico incomum a temperatura 

baixa (em aproximadamente 10 K) que é evidenciado ao aumentar a concentração do dopante, 

em contraste com a amostra pura. Esse comportamento pode ser explicado considerando uma 

alta anisotropia de superfície, devido ao congelamento dos spins superficiais desordenados, 

causado pela incorporação dos íons de Fe (ou Cr) na matriz NiO.  
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ABSTRACT 
 

In this work we have studied the structural and magnetic properties in Ni1-xAxO 

nanoparticles (x=0, 0,01, 0,05 e 0,10 e A=Fe ,Cr), with size from 5 to 38 nm, synthesized by 

co-precipitation method. In the first part we study the process of growth of the NiO 

nanoparticles in different synthesis conditions (influence of chelating agent and synthesis 

temperature). The magnetization and X-ray diffraction results showed a decreasing in the 

average particle size and size distribution with the increase of synthesis temperature. In the 

second part of this work was studied the influence of doping in the structural and magnetic 

properties. These results showed a decrease in particle size and change in particle shape with 

increasing of doping concentration. The hysteresis results show the appearance of exchange 

bias, which is reduced with the increasing of doping concentration, in which can be associated 

with increasing of “thickness shell” ferromagnetic of the particles. The Zero Field Cooling 

and Field Cooling (ZFC-FC) magnetization curves indicate for doped samples, a 

superparamagnetic behavior at high temperature and a uncommon peak at low temperature 

(close to 10 K) which is evidenced with increasing of the doping concentration, in contrast to 

pure sample. This behavior can be explained considering a high surface anisotropy due to the 

freezing of disordered surface spins caused by the incorporation of ions of Fe (or Cr) in the 

NiO matrix. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

1.1 - Nanopartículas Magnéticas 

 

O estudo do magnetismo de partículas com dimensões nanométricas tem sido 

motivado pelas propriedades magnéticas únicas observadas em sistemas de nanopartículas e 

por poderem ser aplicadas no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Do ponto de vista 

da física básica, as principais razões que fazem desses sistemas foco de interesse estão 

relacionadas à formação de monodomínios magnéticos e ao fato das partículas possuírem uma 

área superficial grande quando comparada ao volume. No caso específico, nanopartículas com 

ordenamento antiferromagnético tais como o óxido de níquel, tem ganhado interesse devido, 

principalmente, ao superparamagnetismo, ao momento magnético não nulo e à reversão da 

magnetização por tunelamento quântico quando seus tamanhos são bastante reduzidos [1]. 

Entretanto, várias questões interessantes a serem abordadas no campo das nanopartículas 

magnéticas ainda permanecem em aberto. 

As propriedades magnéticas das nanopartículas de NiO exibem forte dependência com 

o tamanho da partícula, enfatizando a importância dos átomos da superfície e do 

rearranjamento dos spins conduzidos pela superfície na determinação de sua resposta 

magnética [2-5]. Nanopartículas de NiO foram encontradas exibir comportamentos anômalos, 

tais como, campos coercivos altos a baixa temperatura, exchange bias e aumento da 

magnetização a baixa temperatura [2-8]. Em conjunto a isso, estudos tem mostrado que o 

acréscimo de um dopante metal de transição na matriz NiO também modifica as suas 

propriedades magnéticas [9, 10]. Por esses motivos temos utilizado esse material como objeto 

de nosso estudo. 

Para entender melhor suas propriedades, assim como para que esses materiais sejam 

aplicados, é necessário um bom controle de morfologia, tamanho e distribuição de tamanhos. 

Neste sentido, um grande empenho tem sido feito para o desenvolvimento de métodos de 

síntese de nanopartículas mais eficientes com o objetivo de controlar essas características. 

Entre os métodos mais utilizados para a obtenção de nanopartículas com alta qualidade 

destacam-se a decomposição térmica [11], síntese hidrotermal [12], pirólise a laser [13], co-

precipitação [14], entre outros métodos químicos. Dentre estes, o método de co-precipitação 
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se destaca pela simplicidade e caráter altamente reprodutível na síntese de nanopartículas 

magnéticas. 

Neste trabalho, nanopartículas de NiO puro e dopado com Fe e Cr foram sintetizadas 

pelo método de co-precipitação. As propriedades estruturais e magnéticas foram estudadas 

dando ênfase na relação entre estas propriedades e os parâmetros de síntese e dopagem. As 

técnicas estruturais empregadas nesse trabalho foram: difração de raios X (DRX), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e de transmissão (MET) e espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Já a caracterização magnética foi feita através da 

análise de medidas de magnetização em função do campo aplicado (MvsH) e da temperatura, 

com resfriamento sem campo (ZFC) e com campo (FC). 

 

1.2 - Propriedades Magnéticas de Partículas Finas 

 

Antes de abordar o superparamagnetismo, o qual é um comportamento magnético 

particular típico de materiais magnéticos com tamanho reduzido, será feita uma breve revisão 

sobre algumas classes de magnetismo apenas com o objetivo de esclarecer conceitos básicos 

que serão utilizados posteriormente. 

Do ponto de vista magnético os materiais podem exibir cinco tipos básicos de 

magnetismo: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e 

ferrimagnetismo. O primeiro é caracterizado por ausência de momento magnético nos átomos. 

As classes restantes estão presentes em materiais cujos átomos possuem momentos 

magnéticos resultantes [15]. Dentro destas classes será dado enfoque apenas ao para-, ferro- e 

antiferromagnetismo. Os dois primeiros são importantes para o entendimento do 

superparamagnetismo e o último, por ser o ordenamento magnético do NiO bulk composto em 

estudo neste trabalho. 

Ao classificar magneticamente um material, é utilizada uma grandeza física  , 

nomeada susceptibilidade magnética, a qual mostra como a magnetização de um determinado 

material varia com o campo aplicado. Além disso, é comum também estudar essa variação 

com a mudança de temperatura. 

Um material paramagnético é formado por átomos, ou moléculas que possuem o 

mesmo momento magnético resultante devido aos momentos orbitais e de spin dos elétrons 

não se cancelarem. Na ausência de um campo aplicado, esses momentos atômicos estão 

orientados aleatoriamente de tal modo que se cancelam e, como consequência disso, a 
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magnetização da amostra é nula. Ao aplicar um campo os momentos tendem a se alinhar na 

direção desse campo, de forma que o alinhamento completo aconteceria e a amostra teria um 

momento magnético muito grande na direção do campo. No entanto, a agitação térmica 

impede esse alinhamento perfeito e então, esses materiais possuem uma pequena 

susceptibilidade positiva [15]. Esta susceptibilidade pode originar de íons magnéticos 

localizados ou itinerantes. Quando a origem está associada aos íons magnéticos localizados, a 

susceptibilidade depende da temperatura e é dito que o material exibe o chamado 

paramagnetismo de Langevin. No regime de altas temperaturas, a lei de Curie, dada pela 

equação abaixo é válida, 

         (1.1) 

 

onde C é a constante de Curie e T é a temperatura. Esses momentos localizados são originados 

de elétrons de uma camada interna a qual está apenas parcialmente preenchida. No entanto, 

quando os momentos são itinerantes, a susceptibilidade não muda com a temperatura e temos 

então o paramagnetismo de Pauli. O paramagnetismo de Pauli surge dos momentos 

magnéticos dos elétrons de condução [16]. 

O ferro-, ferri- e antiferromagnetismo são caracterizados por um magnetismo coletivo, 

o qual é resultado da interação de troca entre os momentos magnéticos de átomos vizinhos. 

Tal interação pode apenas ser explicada pela mecânica quântica [16]. Em materiais com esse 

comportamento há uma temperatura crítica abaixo da qual eles apresentam magnetização 

espontânea, mesmo na ausência de campo aplicado. No entanto, acima dessa temperatura a 

energia térmica supera a energia de troca e o material torna-se paramagnético. 

Em compostos ferromagnéticos os momentos magnéticos de átomos vizinhos estão 

ordenados paralelamente uns aos outros abaixo de uma temperatura crítica Tc, chamada 

temperatura de Curie. Devido à minimização da energia, um ferromagnético é dividido em 

regiões conhecidas como domínios magnéticos. Dentro de cada domínio, os momentos estão 

alinhados em uma única direção e possuem uma magnetização espontânea alta. No entanto, as 

direções da magnetização em diferentes domínios estão organizadas de tal modo que a 

amostra no seu conjunto tenha magnetização com valor próximo à zero na ausência de campo 

magnético [15]. Ao aplicar um campo suficientemente forte, a magnetização espontânea 

atinge o seu valor máximo, o qual é conhecido por magnetização de saturação Ms. 
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Diferente dos materiais ferromagnéticos, que apresentam susceptibilidades magnéticas 

altas, os materiais antiferromagnéticos possuem uma fraca susceptibilidade em qualquer 

temperatura. Isso por que esses compostos possuem duas subredes, sendo que os momentos 

magnéticos de uma rede estão alinhados antiparalelos aos momentos da outra, de modo que 

tenha magnetização espontânea resultante nula. Porém, nesses materiais quando submetidos a 

altas temperaturas, a energia térmica se torna cada vez mais relevante até que, em uma 

temperatura crítica, chamada temperatura de Néel TN, o acoplamento antiparalelo é quebrado, 

e o material tende a apresentar um comportamento paramagnético. 

 

1.2.1 - Estado Superparamagnético 

 

Sistemas compostos por partículas magnéticas com dimensões muito pequenas, da 

ordem de poucos nanômetros, passam a ter um comportamento magnético diferente do 

mesmo material na forma massiva. Esse comportamento é estudado dentro de uma teoria 

conhecida por superparamagnetismo, onde as partículas são consideradas por apresentar um 

único domínio magnético. Isso acontece por que abaixo de certo tamanho crítico é 

energeticamente desfavorável formar paredes de domínio, e então uma partícula com um 

único domínio é formada. Neste caso, a magnetização da partícula é determinada pela energia 

de anisotropia, que vai manter o vetor momento magnético ao longo de uma direção 

conhecida como eixo fácil. Na presença de um campo magnético externo o vetor 

magnetização vai se deslocar do seu eixo fácil de acordo com a direção desse campo. Na 

Figura 1.1a podemos visualizar a representação de uma partícula, seu eixo fácil e vetor 

momento magnético. A densidade de energia anisotrópica de um conjunto de partículas de 

monodomínio pode ser descrita como  

                    (1.2) 

 

em que  e são os ângulos formados, respectivamente, entre a direção do eixo fácil de 

magnetização e o momento magnético ()e o campo magnético aplicado (H) e K a constante 

de anisotropia uniaxial efetiva. A constante K pode incluir diferentes contribuições de 

anisotropia magnética, entre elas podemos citar: a anisotropia magnetocristalina, a anisotropia 

de forma, a anisotropia magnetoelástica e a anisotropia de superfície. Uma revisão detalhada 

das diferentes contribuições pode ser encontrada na referência [22].  
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Figura 1.1: (a) Representação de uma partícula com monodomínio magnético e com anisotropia uniaxial. Onde 
o momento magnético faz um ângulo  com o eixo fácil, na presença de campo magnético e (b) variação da 
energia de barreira em função da direção da magnetização na ausência (linha sólida) e presença (linha 
pontilhada) de campo magnético [17]. 

 

Para uma dada partícula, na ausência de campo magnético, a barreira de energia que 

separa os dois estados de mínima energia, que equivale a =0 ou º, é dada pelo produto da 

constante de anisotropia e o volume (V), como pode ser visto na Figura 1.1b. Ao aplicar um 

campo magnético, um dos dois estados de equilíbrio será privilegiado, dependendo da direção 

desse campo, e a barreira de energia será reduzida, obedecendo à equação [17]: 

             ⁄   (1.3) 

 

Quando as partículas monodomínio são suficientemente pequenas, essa barreira torna-

se comparável ou mesmo menor que a energia térmica     (sendo    a constante de 

Boltzmann e T a temperatura do sistema), e então, a magnetização espontânea pode reverter 

entre as duas direções de fácil magnetização, mesmo na ausência de campo aplicado. Diz-se 

então que a partícula encontra-se em um regime superparamagnético. Esse termo está 

relacionado ao fato das partículas monodomínio em equilíbrio termodinâmico, na presença de 

um campo, apresentarem um comportamento igual ao de um átomo paramagnético, com 

exceção ao fato do momento magnético ser bem maior no caso das partículas. Sendo assim, 
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para partículas superparamagnéticas não interagentes, a equação de Langevin (eq. 1.4), que 

descreve materiais paramagnéticos, é válida: 

        (1.4) 

 

Aqui            ⁄  é a função de Langevin,   é a densidade de partículas e        ⁄ . A função de Langevin, que foi introduzida para explicar o paramagnetismo, é 

utilizada para descrever o superparamagnetismo. 

Para temperaturas altas, ou campos magnéticos altos, a função de Langevin pode ser 

expandida em série de potências de acordo com a equação: 

                     (1.5) 

 

e para     podemos considerar apenas o primeiro termo da expansão e então a 

magnetização pode ser escrita como             (1.6) 

 

Sabendo que a magnetização de saturação é dada por: 

           (1.7) 

 

Então podemos escrever a susceptibilidade magnética a campo baixo para o sistema no 

regime superparamagnético como: 

                (1.8) 

 

Esta equação é um caso particular da equação de Langevin conhecida como lei de 

Curie, a qual mostra que a susceptibilidade magnética é inversamente proporcional a 

temperatura para baixos campos magnéticos. 
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Como já conhecido, a magnetização de saturação é o maior valor de magnetização que 

o sistema pode ter. Em sistemas nanométricos o valor da magnetização de saturação é 

reduzido quando comparado com o mesmo material na forma bulk. Isso acontece devido aos 

momentos na superfície da partícula não estarem alinhados coerentemente como no resto da 

partícula. Neste caso, uma abordagem sobre o efeito de superfície torna-se importante e será 

discutido na seção 1.2.3. 

Outra característica importante de um material no regime superparamagnético é a 

inexistência do campo coercivo HC (campo necessário para desmagnetizar um material) e a 

magnetização remanente MR (magnetização residual após a retirada completa do campo 

magnético externo). Na Figura 1.2a podemos visualizar uma curva de magnetização em 

função do campo magnético aplicado, típica de material em regime superparamagnético. O 

comportamento dessa curva ajusta-se perfeitamente a função de Langevin (equação 1.5), já 

que as flutuações térmicas passam a ser dominantes. A campos baixos (região delimitada 

pelas linhas sólidas cinza na Figura 1.2a a curva ajusta-se bem a uma função dada pela 

equação 1.6. 

 

 
Figura 1.2: Magnetização em função do campo aplicado para um sistema de partículas em (a) regime 
superparamagnético e (b) regime bloqueado [18]. 
 

1.2.2 - Estado Bloqueado 

 

Como comentado na seção 1.2.1 flutuações térmicas podem mudar a direção dos 

momentos magnéticos das partículas quando a energia de anisotropia é pequena comparada 

com a energia térmica. O tempo de relaxação característico de um salto entre as duas direções 

de equilíbrio é dado pela expressão, 
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           (1.9) 

 

onde   é uma constante de valor aproximado de 10-9s [15]. O comportamento magnético da 

partícula no estado bloqueado é caracterizado por uma temperatura crítica conhecida como 

temperatura de bloqueio, abaixo da qual os momentos das partículas parecem congelados 

sobre uma escala de tempo de medida tm. Isso acontece quando a barreira de energia se torna 

comparável à energia térmica, de modo que a magnetização encontra-se completamente 

bloqueada e as partículas passam a se comportar de acordo com o modelo de Stoner e 

Wohlfarth e então uma histerese aparece (vê Fig. 1.2b) [19]. De acordo com esse modelo, os 

momentos magnéticos na partícula estão rigidamente alinhados em uma dada direção de 

modo que podem ser representados por um único vetor clássico. Devido a isso, o momento 

magnético resultante é várias ordens de grandeza maior que o de um único átomo que forma a 

partícula. 

É importante ressaltar que a constante de tempo tm é decisiva para que o 

superparamagnetismo seja observado. Se o tm<< a partícula não consegue atravessar a 

barreira durante o tempo de medida e então ela é dita está no regime bloqueado. No entanto, 

se tm>> o momento da partícula fica flutuando entre os dois mínimos de energia, atingindo o 

equilíbrio termodinâmico e é dito então que a partícula encontra-se no estado 

superparamagnético. Isso implica que, para uma amostra específica, a temperatura de 

bloqueio vai depender da técnica experimental empregada.  

Para medidas magnéticas convencionais o tempo médio de medida é tm=100s, então 

utilizando a equação 1.9, e fazendo tm=, podemos determinar, para um volume fixo, a 

temperatura de bloqueio abaixo da qual a partícula se encontra no estado superparamagnético: 

           (1.10) 

 

Ou então para uma dada temperatura, o volume crítico a partir da qual a partícula se 

encontra no estado superparamagnético é dado pela equação: 

           (1.11) 
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No entanto, é importante destacar que esse modelo é apenas aplicável para sistemas 

não interagentes, o que na maioria das vezes não acontece em sistemas reais. A interação 

entre as partículas pode modificar as barreiras de energia e, em casos onde a interação é muito 

forte, pode-se formar estados coletivos do tipo spin glass [20]. O efeito dessa interação nas 

propriedades magnéticas tem sido significativamente estudado, experimental e teoricamente, 

nos últimos anos. No entanto, vários resultados ainda são contraditórios. Alguns modelos 

indicam que interações fracas e fortes aumentariam a barreira de energia [21, 22], enquanto 

que outros, sendo estes aplicados a resultados experimentais, indicam a diminuição da 

barreira devido a interações fracas [23]. Uma visão panorâmica de modelos recentes sobre 

interações magnéticas, aplicados a diferentes sistemas magnéticos, pode ser encontrada na 

referência [17]. 

Como a magnetização no regime bloqueado (KV> > kBt) está relacionada com a 

otimização da energia livre, pode-se encontrar uma relação para a magnetização inicial 

através da minimização da energia de anisotropia na presença de um campo aplicado H, dada 

pela equação 1.2. Dessa forma a susceptibilidade inicial do conjunto de partículas é [24]: 

            (1.12) 

 

Para entender melhor o comportamento magnético desses sistemas é comum realizar 

medidas de magnetização em função da temperatura no modo Zero Field Cooled (ZFC) e 

Field Cooled (FC). Para obter a curva ZFC inicialmente leva-se o sistema a uma temperatura 

muito mais alta que a temperatura de bloqueio média, onde todos os momentos estão 

aleatoriamente orientados. Em seguida, resfria-se o sistema até uma temperatura bem abaixo 

da temperatura de bloqueio média onde os momentos encontram-se bloqueados, aplica-se um 

pequeno campo e mede-se a magnetização durante o aquecimento. A curva FC é similar a 

ZFC diferenciando-se apenas no modo de resfriamento, que é feito com um campo aplicado 

(o mesmo utilizado para medir a ZFC), de forma que os momentos agora se encontram 

parcialmente orientados. As duas curvas são idênticas na faixa de temperatura em que o 

sistema se encontra no estado superparamagnético, a única diferença está na parte em que o 

sistema se encontra no estado bloqueado, já que na FC as partículas estão parcialmente 

orientadas, contribuindo assim para a magnetização. Caso o sistema seja não interagente, é 

possível, através dessas medidas, estimar a distribuição de tamanhos de partículas. Para isso, 

as equações 1.8 e 1.12 devem ser modificadas, visto que o momento magnético depende do 



10 

 

volume da partícula. Neste sentido, é acrescentada nessas equações uma distribuição de 

volumes, que geralmente segue uma distribuição log-normal ou gaussiana. Assim, para um 

sistema polidisperso de nanopartículas, a susceptibilidade magnética (M/H) no modo ZFC e 

FC pode ser escrita como: 

 

            ∫             ∫       
  

  
  

 

(1.13) 

           ∫               ∫       
  

  
  

 

(1.14) 

 

sendo que o primeiro termo das equações acima é a contribuição das partículas 

superparamagnéticas, logo são iguais tanto para o resultado da FC quanto da ZFC. Já o último 

termo refere-se às partículas que estão no estado bloqueado e então, como também já dito, 

podemos ver um fator 25 vezes maior na susceptibilidade FC em relação à ZFC. Como 

sabemos, isso é devido aos momentos das partículas estarem parcialmente orientados na FC 

devido ao campo magnético aplicado durante o resfriamento. 

Na Figura 1.3 podemos ver um exemplo das curvas de magnetização em função da 

temperatura no modo ZFC e FC. Da análise dessas curvas podemos tirar informações 

importantes, dentre elas a temperatura média de bloqueio, que é o máximo na curva ZFC, e a 

temperatura de irreversibilidade, que é a temperatura onde as curvas se encontram, indicando 

que todas as partículas estão agora no regime superparamagnético. Outras informações 

relevantes também podem ser obtidas, como por exemplo, a função de distribuição da 

temperatura de bloqueio que pode ser convertida em função de distribuição dos tamanhos de 

partículas, através da equação 1.10. A função de distribuição das temperaturas de bloqueio 

pode ser encontrada fazendo a derivada da curva obtida pela diferença da magnetização ZFC 

e FC. Em seguida, pode-se converter em função de distribuição dos tamanhos de partículas, 

sendo o máximo dessa curva o tamanho médio de partícula do sistema.  
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Figura 1.3: Curvas de magnetização no modo ZFC-FC do [Co80Fe20/Al2O3] medidas em um campo de 10mT 
[25]. 

 

1.2.3 - Efeitos de Superfície 

 

Efeitos de tamanho finito dominam as propriedades magnéticas de partículas com 

tamanho nanométrico, se tornando mais relevantes à medida que o tamanho da partícula 

diminui. Como já discutido em seções anteriores, esses efeitos podem ser explicados com 

base em um modelo que considere que todos os momentos magnéticos da partícula, quando 

suficientemente pequena, podem ser representados por um único spin gigante. 

 Quando a dimensão da partícula se torna pequena, a razão superfície/volume de 

átomos se torna grande (Figura 1.4), e então as propriedades magnéticas passam a ser 

conduzidas pela superfície. Em partículas de raio ~3 nm, por exemplo, aproximadamente 70% 

dos átomos estão sobre a superfície. Nesse caso, a ideia de um único domínio já não é válida 

para a partícula como um todo. Os momentos dos átomos do core (caroço) da partícula 

permanecem alinhados de maneira coerente. No entanto, à medida que se aproxima da 

superfície, os momentos mudam gradualmente de direção. Isso acontece por que os átomos da 

superfície possuem número de coordenação reduzido em relação aos átomos do core, 

causando quebra das ligações de exchange sobre a superfície da partícula, o que pode resultar 

em frustração e desordem do spin. Além disso, a quebra da simetria na superfície leva a uma 

anisotropia de superfície e, em alguns casos, essa anisotropia é suficientemente forte para 

vencer a energia de exchange que mantém os spins alinhados [26]. 
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Figura 1.4: Esquema mostrando como a redução no tamanho de uma partícula torna grande a razão 
superfície/volume. 

 

Experimentalmente, mudanças no comportamento das curvas de magnetização, devido 

ao efeito de superfície, têm sido observadas. Estudos têm mostrado ausência de magnetização 

de saturação a campos altos [27], deslocamento das curvas de histerese no resfriamento com 

campo [28] e magnetização dependente do campo a temperaturas muito baixas [27, 29]. 

Diversas análises têm sido realizadas nos últimos anos com o objetivo de obter 

parâmetros mais confiáveis, relacionados à superfície das nanopartículas (anisotropia, 

estrutura, exchange e momento), já que esses parâmetros são obtidos experimentalmente de 

uma maneira um tanto fenomenológica. Os trabalhos mais recentes têm como base parâmetros 

de entrada fisicamente significantes, como por exemplo, estrutura cristalina e parâmetros de 

exchange. Recentemente, efeitos conduzidos pela superfície têm sido considerados para 

nanopartículas de óxidos [30]. Neste trabalho foi considerado a existência de ligações de 

exchange quebradas devido a vacâncias de oxigênio ou ligações com outros ligantes na 

superfície. Para todos os sistemas de nanopartículas de óxidos de metais de transição 

estudados neste trabalho, o fenômeno da desordem de spin da superfície é tratado com uma 

base teórica sólida, e sua relação com a anisotropia de superfície e coercividade é esclarecida. 

Resultados experimentais combinados com cálculos de Monte Carlo, mostrando a 

contribuição da superfície nas propriedades magnéticas para sistemas de nanopartículas 

amorfas com tamanho médio de ~3 nm, foram relatados em [26]. As simulações foram 

realizadas considerando um modelo core-shell, onde cada partícula é considerada ter um core 

interno magneticamente ordenado e uma camada externa shell desordenada. Neste caso, a 

contribuição da anisotropia de superfície conduz a desordem magnética sobre a superfície da 

nanopartícula, a qual se propaga da superfície para o core. Foi observado que a temperaturas 
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baixas, interações de exchange de curto alcance dominam e clusters ferromagnéticos 

aparecem no shell da partícula, aumentado o momento magnético total desta, o que pode ser 

visualizado na Figura 1.5 pelo pico na região de baixa temperatura na curva de magnetização 

no modo ZFC-FC. 

 

 
Figura 1.5: Curva de magnetização no modo ZFC-FC medida a 50 Oe para um sistema de (Fe0,26Ni0,74)50B50. O 
zoom ao lado mostra a magnetização à baixa temperatura onde podemos visualizar o pico relacionado ao efeito 
de superfície [26] 

 

1.2.4 - Exchange Bias 

 

Alguns trabalhos na literatura já relatam a presença do fenômeno de exchange bias em 

nanopartículas de NiO. Este fenômeno é acompanhado de um aumento no campo coercivo e 

pode ser observado através do deslocamento da curva de histerese, como será comentado na 

seção 1.3.2. Algumas das amostras em estudo neste trabalho também exibiram tal 

comportamento e devido a isso será dada uma breve descrição sobre o fenômeno. 

O primeiro sistema onde o fenômeno de exchange bias foi observado era composto 

por partículas finas. Meiklejohn e Bean [31] observaram que após o resfriamento com campo 

aplicado, partículas de Co embebidas em matriz de CoO, exibiam ciclos de histerese 

deslocados ao longo do eixo do campo magnético. A Figura 1.6 (nos pontos 3 e 5) ilustra o 

surgimento do  fenômeno, que ocorre através da interação de exchange entre os spins na 

interface do material ferromagnético com antiferromagnético. Além do desvio na curva de 

histerese, outras propriedades também estão relacionadas ao fenômeno de exchange bias. 
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Entre elas, a mais comum em nanoestruturas é um aumento do campo coercivo abaixo de TN 

depois do processo de resfriamento com campo. 

No caso específico de nanopartículas antiferromagnéticas, elas podem apresentar 

exchange bias devido a interação dos spins não compensados na superfície da partícula (que 

podem apresentar uma configuração ferromagnética ou de spin glass) com o caroço que 

mantém a estrutura antiferromagnética [32]. 

 

 
Figura 1.6: Esquema mostrando as configurações de spin das camadas ferro e antiferromagnética a diferentes 
estágios (1-5). Acima deTN da camada antiferromagnética todos os seus spins estão desordenados. Abaixo de TN 

os spins tornam-se ordenados e o acoplamento de exchange entre os spins ferromagnéticos e antiferromagnéticos 
conduzem ao deslocamento da curva de histerese [33]. 
 

O estudo de interações de exchange ferromagnética-antiferromagnética em sistemas de 

partículas com tamanho nanométrico tem mostrado potencial em aplicações interessantes, 

principalmente no melhoramento da gravação magnética através da otimização das 

propriedades dos materiais magnéticos permanentes [34]. 

 

1.3 - Óxido de Níquel 

 

1.3.1 - Propriedades Estruturais 

 

O óxido de níquel exibe uma transição estrutural a aproximadamente 523 K. Abaixo 

dessa temperatura, o material apresenta uma estrutura cristalina romboédrica, enquanto que 

acima, a estrutura é cúbica. Apesar da grande diferença entre os parâmetros de rede do NiO 

com estrutura romboédrica quando comparada com os parâmetros da estrutura cúbica, a 
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estrutura romboédrica resulta de pequenas várias distorções da forma cúbica [2], a qual é 

comprimida ao longo da direção [111] com um ângulo romboédrico igual a 60.08º [35]. Em 

uma medida de difração de raios X em policristais essas mudanças são visíveis em regiões de 

alto ângulo, onde os parâmetros de rede são bem mais definidos. 

O NiO, com uma estrutura  cúbica representada na Figura 1.7a, tem parâmetro de rede 

de 4,178 Å e pertence ao grupo espacial Fm-3m [36]. Os valores do volume da célula unitária 

e da densidade do material em questão são 72.93Å3 e 6,72 g/cm3, respectivamente. A Figura 

1.7b mostra o padrão de difração para este composto, retirado do banco de dados de estruturas 

cristalinas do portal da pesquisa da referência [36]. 
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Figura 1.7: (a) Estrutura cristalina do NiO cúbico com grupo espacial Fm-3m e (b) intensidade e posição 
relativa dos picos do NiO [36]. 

 

1.3.2 - Propriedades Magnéticas 

 

O óxido de níquel na forma massiva (bulk) exibe susceptibilidade típica de um 

material antiferromagnético, com duas subredes antiparalelas cujos momentos iguais 

compensam-se mutualmente. O NiO possui uma temperatura de Néel de 523 K, acima da qual 

o material apresenta características de um material paramagnético. As propriedades 

magnéticas desse material têm sido extensivamente estudadas desde a década de 50. Em 1956, 

foram realizados estudos em várias amostras de NiO [2], cada amostra apresentando 

diferentes tamanhos médios de cristal, variando de 8 a 200 nm. Acima da temperatura de 

Néel, as amostras com tamanho de cristal menor que 20 nm continuavam apresentando o 

mesmo comportamento das amostras com tamanho de cristal maior. No entanto, as mesmas 

exibiam um máximo a temperaturas baixas. A temperatura na qual o pico aparecia diminuía 
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com a redução do tamanho do cristal, enquanto que a intensidade do pico aumentava. O 

aumento na susceptibilidade no regime de baixas temperaturas foi atribuído ao tamanho 

pequeno dos cristais, ao aumento da área superficial e a redução do número de primeiros 

vizinhos magnéticos. Estes resultados foram mais tarde explicados por Néel [37] através de 

um modelo baseado na teoria superparamagnética. Néel atribuiu o momento magnético 

permanente na rede antiferromagnética, a um número não compensado de spins nas duas 

subredes do NiO. Até o momento, não se tem uma resposta definitiva em relação à origem 

destes spins não compensados. Alguns autores atribuem estes momentos a não 

estequiometria, a presença de clusters Ni metálico superparamagnético ou íons de Ni+3 dentro 

da rede de NiO [38]. 

Somente após três décadas, Richardson et al. [3] obtiveram resultados satisfatórios 

indicando que o tamanho da partícula era responsável pelo comportamento 

superparamagnético das nanopartículas de NiO, excluindo as hipóteses relatadas acima. 

Alguns anos depois, Kodama et al. [39] observaram outras propriedades magnéticas 

anômalas em nanopartículas de NiO antiferromagnéticas. Além de momentos grandes, foi 

observado coercividade alta e deslocamentos nas curvas de histerese a campos de até 10 kOe 

a temperaturas baixas. Para explicar estes dados experimentais, Kodama utilizou uma 

configuração de multisubredes de spins, utilizando parâmetros de exchange do material na 

forma bulk, já conhecidos naquela época, e considerações da coordenação baixa dos sítios da 

superfície. Utilizando modelagem numérica, ele chegou a configurações de 4-, 6- e até 8-

subredes. Foi concluído então que o efeito do tamanho finito poderia ser mais pronunciado 

sobre as propriedades da histerese em baixa temperatura, dando origem a coercividades 

simultâneas e deslocamento do ciclo. 

Ainda tentando explicar as anomalias encontradas nas nanopartículas de NiO, 

configurações de spins foram calculadas [6] e foi obtido que as nanopartículas teriam 

configuração de até 8 subredes, dependendo do tamanho de partícula, das imperfeições na 

superfície e da densidade de ligações quebradas. Desta forma, o número médio de subredes a 

ser considerado para explicar as anomalias era de aproximadamente 8, o que se enquadrava 

em um sistema com menor tamanho de partícula. Entretanto, esse número reduzia para 2 

subredes quando o tamanho da partícula aumentava. Quando os sistemas possuíam o mesmo 

tamanho médio de partícula, a transição entre uma configuração de subrede e outra 

dependeria da natureza da superfície. Berkowitz e colaboradores estabeleceram ainda que, os 

ângulos entre as subredes não eram fixos, mudando durante o ciclo de histerese, e era esse 
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fato que produzia uma variedade de caminhos de reversão para o spin, explicando assim os 

valores altos de coercividade e o deslocamento da histerese. 

Estudos foram também realizados em nanopartículas de óxido de níquel [5] com 

tamanho médio de partícula maior (13 e 18 nm), e observou que esses sistemas apresentavam 

superantiferromagnetismo, com curvas de magnetização variando linearmente com o campo, 

e valores de susceptibilidade maiores do que o óxido de níquel bulk. Ainda no mesmo ano Bi 

et al. [40] discutiram a origem dos momentos magnéticos grandes levando em conta a 

distorção da rede. O estudo foi feito em nanopartículas de NiO com tamanho médio de 

partícula de 5 nm. A coexistência de coercividade alta e exchange bias foi explicado em 

termos do acoplamento de exchange entre os spins da superfície e os spins internos. 

Recentemente, as propriedades anômalas de nanopartículas de NiO 

antiferromagnéticas não interagentes com tamanho médio de aproximadamente 3 nm foram 

investigadas [41]. O sistema mostrava uma estrutura magnética core-shell, onde os momentos 

do core eram os responsáveis pelo efeito de tamanho finito, os quais tinham maior influência 

a temperaturas altas, e os momentos do shell determinavam o efeito de superfície, tendo maior 

contribuição na região de baixa temperatura. As nanopartículas de NiO apresentavam um 

processo de bloqueio progressivo dos momentos do core da partícula, de modo que havia um 

crescimento de clusters de spins na superfície da partícula, e finalmente o resfriamento 

coletivo em um estado tipo cluster glass, a 15 K. 

Em 2010, Meneses et al. [8] estudaram sistemas de nanopartículas de NiO com 

diferentes intensidades de interações entre as partículas. Os resultados de magnetização em 

função da temperatura mostram que há um bloqueio progressivo dos momentos do core da 

partícula e um forte efeito de superfície com a redução da temperatura. Eles têm observado 

que esse efeito é mais sensível quando há uma redução nas interações entre as partículas 

(afastamento entre as partículas). Além disso, mesmo que para o sistema mais diluído as 

nanopartículas apresentavam um alto grau de desordem nos spins da superfície. 

Além do efeito devido ao tamanho finito, alguns estudos têm mostrado que o 

acréscimo de um dopante metal de transição na matriz NiO podem modificar suas 

propriedades físicas. O NiO estequiométrico, isolante a temperatura ambiente, torna-se 

semicondutor do tipo-p depois da inserção de vacâncias de Ni+2 ou dopantes com outros 

cátions. Já outros trabalhos mostram que a inserção de um dopante, a exemplo de um metal de 

transição, perturba a sua estrutura magnética, podendo dá origem de uma fase ferromagnética 

em alguns casos [9, 10]. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi a produção de nanopartículas de NiO puras e dopadas e o 

estudo das propriedades estruturais e magnéticas por diferentes técnicas. 

 

Especificamente este trabalho visa os seguintes objetivos: 

 

o Síntese de nanopartículas de NiO puras e dopadas através do método de co-

precipitação; 

o Estudo sistemático da influência das variáveis de síntese, tais como, 

temperatura, agente quelante e dopagem, sobre o crescimento das 

nanopartículas; 

o Estudar e relacionar as possíveis mudanças nas propriedades estruturais com as 

propriedades magnéticas; 

o Estudar a dependência do dopante no aparecimento do efeito de superfície. 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 
 

3.1 - Método de Co-precipitação 

 

As propriedades magnéticas de nanopartículas são fortemente afetadas pelo tamanho 

da partícula, morfologia, pureza e composição química. O progresso considerável no controle 

desses parâmetros, impulsionado pelas inúmeras aplicações que esses sistemas podem 

apresentar, tem despertado pesquisadores a estudar inúmeros métodos de síntese com o 

objetivo de otimizar esses parâmetros. Os métodos químicos, tais como co-precipitacão, sol-

gel, decomposição térmica e síntese hidrotermal têm ganhado atenção devido à facilidade em 

se obter as nanopartículas. Sendo que, muitos desses métodos utilizam reagentes caros ou 

necessitam de um aparato experimental específico. Entretanto, o método de co-precipitação se 

destaca por ser um método simples e, desta forma, é um dos mais utilizados na síntese de 

nanopartículas óxidas.  

O método de co-precipitação é um caminho conveniente e fácil de sintetizar óxidos a 

partir de soluções aquosas contendo sais, pela adição de uma base sobre atmosfera ambiente e 

em temperatura, desde a ambiente a temperatura elevada. Entretanto, o método apresenta 

dificuldades no controle da distribuição de tamanhos. Devido a isso, vários fatores, seja o tipo 

de sal usado (cloreto, sulfato, nitrato), a base utilizada, a temperatura da reação, o valor do pH 

podem ser explorados com objetivo de minimizar a larga distribuição de tamanhos, assim 

como controlar a morfologia e a composição das nanopartículas magnéticas. Outro fator 

importante deste método é que ele é altamente reprodutível quando mantidas as mesmas 

condições de síntese [42]. 

O método de síntese empregado neste trabalho para a obtenção das nanopartículas de 

óxido de níquel dopadas com Fe/Cr foi o método de co-precipitação. As nanopartículas são 

obtidas a partir da precipitação de uma solução aquosa de sais de partida juntamente com o 

acréscimo de uma base. Nesse trabalho foram utilizados como sais de partida, nitratos e uma 

base forte. Na Figura 3.1, pode-se observar o fluxograma de preparação das amostras obtidas 

neste trabalho. 
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Figura 3.1: Esquema do processo de síntese. O termo ‘A’ representa os dopantes Fe ou Cr. 

 

Após a dissolução completa do sal em água destilada, uma solução básica, de NaOH, é 

adicionada para o controle do pH até aproximadamente 13, tendo assim certeza que todos os 

íons metálicos reagiram com as hidroxilas, formando assim um precipitado. O precipitado 

resultante é transferido para uma centrífuga, na qual é mantido em alta rotação (4000 r.p.m.) 

para a eliminação do Na(NO)3. Esse processo é repetido três vezes com o intuito de remover 

completamente os íons indesejados. Em seguida, o precipitado é mantido por 48 horas na 

estufa a 80ºC para o processo de secagem. Posteriormente, os precipitados são submetidos à 

síntese dos óxidos. Para obter as amostras, o precipitado foi submetido a diferentes 

temperaturas, com o objetivo de controlar o tamanho das nanoestruturas desejadas, assim 

como para obter uma única fase. 

Nesse último estágio os parâmetros como o tamanho, a distribuição dos tamanhos e a 

cristalinidade das partículas são ainda controlados.  

A reação química do processo é dada pela equação abaixo: 

 

Ni(NO3)2.6H2O+ 2NaOH + H2O →Ni(OH)2+ 2NaNO3+ 7H2O (3.1) 

 

Na preparação das amostras dopadas com Fe e Cr, os nitratos de níquel, ferro e cromo 

são dissolvidos em uma única solução, e procede ao resto da síntese de maneira similar às 

amostras puras. 
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3.2 - Difração de Raios X 

 

3.2.1 - Fundamentos de Difração de Raios X 

 

A difração de raios X é a técnica mais utilizada na determinação da estrutura cristalina 

de materiais. Além disso, possui outras aplicações, como por exemplo, determinação de 

propriedades microestruturais e caracterização de desordem estrutural em materiais. É devido 

a esse amplo campo de aplicação que a difração permanece até hoje como uma ferramenta 

fundamental na caracterização de materiais [43]. 

Os raios X podem ser produzidos a partir de elétrons acelerados colidindo com o 

anodo (alvo metálico). Alguns desses elétrons desaceleram rapidamente e perdem energia 

cinética gerando assim raios X com vários comprimentos de onda, denominados raios X 

contínuos. No entanto, outros elétrons possuem energia cinética suficiente para ejetar elétrons 

da camada interna dos átomos que compõem o anodo. Neste caso, o átomo torna-se excitado e 

cria um buraco na camada eletrônica. Quando tal buraco é preenchido por um elétron de uma 

camada externa, o átomo recupera o seu estado estável e libera fótons de raios X com energia 

igual à diferença da energia nos níveis eletrônicos. Como a energia liberada nesse processo 

depende do metal do qual é constituído o alvo, e esta relacionada com a camada eletrônica, é 

chamado de raios X característico [44]. 

Como sabemos, a difração é um fenômeno que ocorre quando ondas passam através de 

um orifício ou contornam um objeto com dimensão da mesma ordem de grandeza que seu 

comprimento de onda. Em 1912, Max Von Laue sugeriu que os raios X poderiam ser usados 

na difração de um sólido cristalino, já que o comprimento de onda dos raios X era da mesma 

ordem de grandeza que a distância interplanar entre os átomos. Em 1913, William Henry 

Bragg fez uma análise detalhada dos resultados de Laue. Ele presumiu que as ondas 

incidentes são refletidas por planos paralelos de átomos no interior de um cristal com o ângulo 

incidente igual ao ângulo de reflexão, sendo que cada plano reflete somente uma fração da 

radiação. Em um sólido cristalino, os planos paralelos estão igualmente espaçados, separados 

por uma distancia d, como pode ser observado na Figura 3.2. Esses planos formam uma 

família de planos e são caracterizados por três números inteiros, hkl, chamados índices de 

Miller. Sendo que a diferença de caminho entre um par de ondas, antes e depois que elas são 

refletidas por planos vizinhos é dada por       , a interferência é construtiva quando essa 
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diferença for igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Essa análise simples 

resulta na lei de Bragg, dada pela equação abaixo [45]: 

           (3.2) 

 

Na equação 3.2   é conhecido como ordem da reflexão. 

 

 
Figura 3.2: Esquema da difração de raios X por planos atômicos. 

 

Deste modo, o gráfico de um padrão de difração é formado por uma sequência de 

picos, correspondente às intensidades difratadas, em função do ângulo de Bragg. 

A intensidade observada em um padrão de difração de raios X está relacionada 

principalmente ao fator de estrutura. No entanto, outros fatores também interferem 

dependendo do método usado. Para o método do pó, por exemplo, no qual a radiação 

monocromática é usada, seis fatores afetam a intensidade das linhas de difração: o fator de 

polarização, o fator de multiplicidade, o fator de Lorentz, o fator de absorção e o fator de 

temperatura. A Equação 3.3 relaciona esses diferentes fatores com a intensidade: 

                           |    |    (3.3) 

 

Na Equação 3.3, onde      é a intensidade medida, o termo 
         , chamado fator 

de polarização entra na equação simplesmente porque o feixe incidente não é polarizado. Já o 

termo      (fator de estrutura) é o espalhamento total dado pela somatória sobre todas as 
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contribuições individuais dos átomos, dependendo do arranjo dos mesmos na célula unitária 

[46]. Este fator é dado pela expressão abaixo: 

 

     ∑               
  (3.4) 

 

Na equação acima N é o número de átomos na célula unitária,    é o fator de espalhamento do 

átomo n, o qual possui coordenadas fracionais x,y e z. 

O fato dos cristais possuírem várias famílias de planos com diferentes orientações, 

mas com a mesma distância interplanar e mesmo módulo do fator de estrutura, faz com que 

em amostras policristalinas essas diferentes famílias difratem simultaneamente e, 

consequentemente, contribuíam para a intensidade total do pico em questão. O termo nhkl na 

equação 3.3, conhecido como fator de multiplicidade, está ligado a esse fato e representa o 

número de famílias de planos equivalentes para um dado trio hkl. O termo 
           

chamado fator de Lorentz, é um fator geométrico que afeta a intensidade difratada. É 

interessante comentar também que os feixes difratados são parcialmente absorvidos, sendo 

que a quantidade absorvida vai depender da espessura da amostra. Devido a isso, a 

intensidade medida é atenuada por um fator de absorção denotado por A na equação 3.3. O 

outro fator que modifica as intensidades difratadas é a temperatura, já que a agitação térmica 

muda as posições atômicas que são consideradas fixas no momento de se calcular o fator de 

estrutura. Este fator, indicado por D na equação 3.3, é dado por [47]: 

       (3.5) 

 

sendo M o parâmetro térmico. 

As medidas de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro convencional 

para amostras policristalinas, da marca Rigaku RINT 2000/PC, configurado numa geometria 

Bragg-Brentano. Os parâmetros de operação do equipamento foram os seguintes: potência no 

tubo de raios X de 1,6 kW, um passo de 0,02º, uma velocidade angular de 0,5ºmin-1 com 

intervalo angular 2θ de 30 a 85º. 
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3.2.2 - Refinamento Rietveld 

 

Os métodos de refinamento, empregados para a determinação de estruturas cristalinas 

ou para a obtenção de outros parâmetros estruturais, apoiam-se sempre na mesma ideia: 

minimizar, com a ajuda de um algoritmo, a diferença entre um padrão experimental e teórico. 

No final dos anos 1960, Rietveld sugeriu um método para conduzir o ajuste do padrão de 

difração inteiro, o qual recebeu o seu nome. Os estudos de Rietveld conduziram a um 

progresso significante em análise estrutural de amostras policristalinas. Atualmente há muitos 

programas disponíveis, designados para esse tipo de estudo, entre os quais podemos citar 

GSAS, fullprof, DBWS que são os mais utilizados pela comunidade científica [47]. 

No refinamento Rietveld cada ponto no padrão é considerado e o método consiste de 

minimizar a seguinte expressão: 

    ∑           (3.6) 

 

Aqui    é a intensidade observada no ponto i,     é a intensidade calculada no ponto i e    é um coeficiente que depende do coeficiente de contagem. No processo de refinamento 

vários parâmetros são envolvidos até que o mínimo da função resíduo    seja atingindo. 

O método se baseia em uma função para ajustar a forma do pico de difração, onde a 

intensidade do pico é distribuída sob essa “função”. A forma de um pico de difração de raios 

X pode ser descrita por uma função de Voigt, de modo a obter um bom ajuste caso não exista 

uma distribuição bimodal de tamanho do cristalito ou microdeformação. Porém, essa não é 

uma situação comum em alguns materiais nanoestruturados. Geralmente os cristalitos são 

distribuídos em uma faixa de tamanhos e a microdeformação é relevante, de forma que o 

perfil de um pico não pode ser descrito por uma única função de Voigt, mas por uma soma (e 

não combinação) de mais de uma função de Voigt. Um dos parâmetros importantes que 

depende da forma do pico é a largura a meia altura (FWHM). Este parâmetro fornece 

informações sobre os tamanhos dos cristalitos e o microstrain. 

Nos resultados que serão apresentados posteriormente foi utilizada como função perfil 

a pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hastings modificada [48]. Essa função permite a 

determinação do tamanho do cristalito e microdeformação isotrópicas a partir da 

deconvolução de todo o perfil do pico, de modo a obter duas larguras a meia altura, referentes 



25 

 

a cada pico, sendo uma a componente da função Gaussiana HG (modificada por Young & 

Desai, 1989) e a outra, de Lorentz (HL) [49]: 

    √                         (3.7) 

                  (3.8) 

 

Sendo que a equação 3.7 tem uma relação com a microdeformação enquanto que a 

equação 3.8, com o tamanho da partícula. 

A qualidade do refinamento pelo método de mínimos quadrados é indicada pelos 

fatores R, conhecidos como fatores de confiança no refinamento. Um dos fatores mais 

significativos para refletir melhor progresso do refinamento é o fator Rwp (R do peso 

ponderado). Nele é utilizada a técnica de minimização da soma de quadrados das diferenças 

entre as intensidades calculadas e observadas. Outro fator é o Goodness-of-fit, representado 

geralmente por S ou χ2, que é extraído pela razão Rwp/Re. Por isso, a cada passo esse valor 

tende a um valor próximo de 1. 

O procedimento para a realização do refinamento segue a seguinte ordem: primeiro 

ajusta-se os parâmetros instrumentais, tais como o deslocamento da amostra, os parâmetros de 

background, fator de escala (relacionado à intensidade coletada), W (parâmetro da função 

perfil), e os parâmetros de assimetria. O primeiro deles está relacionado diretamente com o 

posicionamento da amostra no equipamento. O próximo passo é ajustar os parâmetros 

estruturais da(s) fase(s) contida(s) na amostra, tais como posições atômicas, parâmetros de 

rede, parâmetros térmicos (isotrópicos ou anisotrópicos), fator de ocupação do átomo no seu 

respectivo sítio e, por último, alguns parâmetros da função perfil usada. 

Em cada etapa do refinamento, o ajuste dos padrões calculados e experimentais, bem 

como a diferença entre os dois, podem ser visualizados graficamente, o que ajuda a evitar 

erros e, em particular, a descobrir se o refinamento está sendo conduzido a uma direção 

coerente ou não.  

Para a análise do tamanho médio de cristalito, L, nas amostras obtidas, foi utilizada a 

equação de Scherrer [47], 

            (3.9) 
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Sendo   a largura a meia altura do pico considerado,   é o comprimento de onda da radiação 

utilizada, L o tamanho médio dos cristalitos e K uma constante que depende da forma do 

cristalito, simetria dos cristalitos e dos índices de reflexão hkl [50].  

A equação de Scherrer é mais indicada para o cálculo do tamanho de partículas 

pequenas quando não se considera deformações na rede cristalina.  

O parâmetro   foi corrigido para a largura instrumental, usando 

   √             (3.10) 

 

onde      é a largura experimental e       é a largura instrumental. Para a correção 

instrumental foi utilizada uma amostra padrão de hexaborato de lantânio (LaB6). Para o 

cálculo do microstrain, utilizamos a equação abaixo [47], 

         (3.11) 

 

O valor   está relacionado à distribuição de microstrain. Assumindo uma distribuição 

uniforme de microstrain [51], temos que 

           (3.12) 

 

sendo        o microstrain. 

 

3.2.3 - Gráfico de Williamson-Hall 

 

O gráfico de Williamson-Hall é um caminho fácil para obter informações estruturais e, 

devido a essa simplicidade, tornou-se muito utilizado, principalmente em análise de tamanhos 

e microstrain em nanocristais. Sabendo que a largura do pico possui, entre outras influências, 

contribuição do tamanho do cristal e do microstrain, chegamos à relação abaixo [52]: 

                  (3.13) 
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A equação 3.13 é uma expressão matemática que relaciona a largura do pico de 

difração ao tamanho médio do cristalito e a microdeformação. Fazendo um gráfico do termo        em função de 
      para uma dada família de planos é obtido uma reta (caso o 

microstrain seja uniforme) que permite extrair informações estruturais tais como o tamanho 

do cristalito (pelo inverso da interseção com o eixo das ordenadas) e o microstrain (pelo 

coeficiente angular da reta). Esse gráfico é conhecido como gráfico de Williamson-Hall. 

Este método é uma forma aproximada de obter informações médias qualitativas dos 

efeitos que causam o alargamento do pico. Quando a reta é aproximadamente horizontal, ou 

seja, a inclinação é pequena, isso significa que os cristais em questão possuem uma 

quantidade pequena de microstrain. Da mesma forma, quando a reta toca na origem dos eixos 

coordenados, ou seja, quando o coeficiente linear é zero, o tamanho do cristal é 

suficientemente grande de modo que esse efeito não contribui para o alargamento dos picos. 

Se a reta observada for crescente, sugere uma amostra homogênea com microstrain positivo, 

ou seja, há uma expansão na rede cristalina. Ao contrário, se a reta for decrescente, indica 

uma amostra homogênea com microstrain negativo, ou seja, há uma compressão na rede 

cristalina. Caso não se consiga um ajuste linear dos pontos, tem-se o caso de uma amostra 

com distribuição de tamanhos e microstrain não homogênea [47]. 

Como se pode ver, o gráfico de Williamson-Hall é um método direto onde se podem 

extrair parâmetros estruturais pelos coeficientes (linear e angular) da reta obtida. 

 

3.3 - Espectroscopia Fotoelétrica de Raios X 

 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, mais conhecida por XPS (X-

ray photoelectron spectroscopy), é uma técnica muito utilizada na análise de composição 

química de camadas superficiais. O experimento consiste da irradiação de uma amostra com 

raios X, de energia característica, e a subsequente análise dos elétrons emitidos, identificados 

através de sua energia de ligação [53]. A posição das linhas fotoelétricas em energias 

particulares indica a presença de um elemento específico com os seus possíveis estados 

químicos. Além disso, é possível reconhecer o ambiente químico da ligação, já que cada 

elemento em uma dada ligação química corresponde a uma energia específica. Dados 

quantitativos podem ser obtidos através da intensidade ou da área das linhas [54]. 

Em equipamentos convencionais, geralmente utiliza-se fontes de raios x de 

MgK(1253,6 eV) ou AlK1486,6 eV), de modo que os fótons tenham um poder de 
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penetração limitado em um sólido, na ordem de 1 a 10 micrômetros. Os fótons incidentes 

então interagem com os átomos nessa região da superfície pelo efeito fotoelétrico, fazendo 

com que elétrons da amostra sejam ejetados com uma energia cinética dada por: 

            (3.14) 

 

onde    é a energia cinética do elétron,    é a energia de excitação,    é a energia de ligação 

do elétron e   é a função trabalho do espectrômetro [54]. Um esquema ilustrativo do processo 

de fotoemissão de elétrons pode ser observado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3: Esquema mostrando o processo envolvendo a fotoemissão de elétrons. 

 

A Figura 3.4 ilustra um aparato básico e um simples procedimento de como é feito um 

experimento de XPS. Como dito em parágrafo anterior, fótons de uma energia característica 

são usados para excitar os estados eletrônicos de átomos da superfície da amostra. Os 

fotoelétrons ejetados são, então, separados com uma energia específica através de um 

analisador hemisférico e, por fim, são coletados por um detector [55]. Os dados obtidos são 

processados por um computador de modo a gerar um espectro de intensidade de fotoelétrons 

em função das energias de ligação. Para os experimentos de XPS realizados nesse trabalho, 

foi utilizada a luz síncrotron como fonte de radiação, que, ao contrário das fontes 

convencionais, fornece fótons numa faixa contínua de energia.  
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Figura 3.4: Esquema de um equipamento de XPS [55]. 

 

Esta técnica foi utilizada neste trabalho com o objetivo de identificar os elementos 

químicos em diferentes profundidades das amostras de NiO dopadas com Fe e Cr. As medidas 

foram realizadas na linha de luz SXS (Soft X-ray Spectroscopy) do Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS). A linha SXS opera com energias de fótons na faixa de 900 até 5500 

eV e é mantida a uma pressão inferior a 5.10-8 mbar devido ao experimento exigir um 

ambiente de ultra alto vácuo. Na Figura 3.5 podemos visualizar o esquema dos principais 

componentes da linha de luz XPS no LNLS. 

 

 
Figura 3.5: Ilustração dos principais componentes da linha de luz Espectroscopia de raios X mole [56]. 
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Para realização das medidas, o monocromador foi operado com o cristal Berílio 

(1010), a energia do fóton foi fixada para 1840 eV e a energia de passagem do analisador foi 

ajustada para 40 eV. A escala de energia foi calibrada usando uma amostra padrão de ouro 

(Au). As medidas foram realizadas usando um ângulo de 45o da amostra em relação ao 

detector. No caso específico das nanopartículas de NiO dopadas com 10% de Fe, foi realizado 

um estudo em função da profundidade de penetração do feixe na amostra. Para isso foi 

utilizado em cada medida (cada elemento) três ângulos, 15, 45 e 75º. Quanto maior o ângulo, 

mais profunda é a região da amostra analisada. 

 

3.4 - Microscopia Eletrônica 

 

Com o propósito de obter informações sobre forma, tamanho e distribuição de 

tamanhos de partícula, a técnica de microscopia eletrônica, na forma de transmissão e 

varredura, foi utilizada. 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um dos mais importantes 

instrumentos óptico-eletrônicos utilizado na obtenção de informações estruturais e químicas 

de amostras na forma bulk (ou massiva) [57]. A formação da imagem é obtida a partir da 

interação de um feixe de elétrons com a superfície da amostra. Um feixe fino de elétrons 

focalizado passa através de uma coluna em vácuo, e varre, linha por linha, a superfície da 

amostra, produzindo sinais baseados nas interações entre o feixe e a amostra, os quais são 

eletronicamente detectados e amplificados por equipamentos adequados. Geralmente os sinais 

são captados através técnicas digitais de computação [58]. Os sinais mais importantes são 

aqueles produzidos pelos elétrons secundários e retroespalhados. No caso do feixe de elétrons 

secundários, as imagens resultam das interações inelásticas entre elétrons e amostra, sendo 

estes mais utilizados em MEV, pois oferecem vantagens quanto à resolução, ao grande campo 

de profundidade e a visualização tridimensional. Ao contrário, as imagens obtidas através do 

feixe de elétrons retroespalhados resultam de interações elásticas. Estas imagens oferecem um 

contraste de composição da amostra, no entanto, não possuem resolução. 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi empregada para verificar a 

morfologia das amostras que possuíam o tamanho de partícula maior, já previstos por difração 

de raios X. As imagens foram obtidas usando o microscópio eletrônico de varredura de alta 

resolução (SEM-FEG JSM-6330F) no Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). As amostras foram 
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preparadas apenas depositando o pó de partículas no porta-amostras sobre fita de carbono. As 

imagens foram obtidas com o detector de elétrons secundários com potenciais de aceleração 

entre 5-30 kV. Quando se trata de estudar a morfologia de partículas muito finas, costuma se 

usar a microscopia eletrônica de transmissão (MET). Em um MET convencional, uma 

amostra fina é iluminada por um feixe de elétrons de densidade de corrente uniforme e 

energia entre cerca de 100 keV e 1 MeV, e uma serie de lentes eletromagnéticas é usada para 

formar a imagem altamente ampliada dos elétrons transmitidos [59]. A imagem pode ser 

gravada por exposição direta de uma emulsão fotográfica ou uma placa de imagem dentro do 

vácuo, ou digitalmente através de uma tela fluorescente acoplada por uma placa de fibra ótica 

a uma câmara CCD (charge-coupled device) [57]. 

As medidas de microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas nas amostras 

que possuíam partículas muito finas, no microscópio HRTEM (JEOL-3010) do LME do 

LNNano, operando com voltagem de aceleração de 300 kV e 0,17 nm de resolução pontual. 

As nanopartículas foram dispersas em isopropanol com ultrassom e depositadas em grades de 

cobre comerciais para microscopia eletrônica Holey Carbon Support Film (400 mesh), com 

um filme ultrafino de carbono amorfo com espessura de aproximadamente 3nm. Todas as 

medidas de microscopia eletrônica foram feitas por um aluno de doutorado do grupo de 

pesquisa, Rodrigo José da S. Lima. 

 

3.5 - Técnicas de Caracterização Magnética 

 

A caracterização magnética das amostras obtidas foi realizada no laboratório de 

magnetismo, do Departamento de Física - UFS, utilizando um magnetômetro do tipo 

dispositivo supercondutor de interferência quântica (SQUID, do inglês Superconducting 

quantum interference device), modelo MPMS-XL EverCool da Quantum Design. O 

equipamento possui alta sensibilidade, podendo medir com precisão momentos da ordem de 

10-7emu num intervalo de temperatura de 2 a 800 K, a campos de até 7 T.   

O magnetômetro SQUID é constituído principalmente por três partes: i) o sistema 

onde se situa a amostra, onde há uma bobina que possibilita a aplicação do campo magnético, 

ii) o sistema de resfriamento, que funciona com hélio líquido e o iii) sistema de controle, 

monitorado por um computador no qual fica instalado um software que permite controlar 

todas as funções do magnetômetro. O dispositivo básico do magnetômetro SQUID é o sensor 

SQUID, o qual é um dos mais sensíveis dispositivos úteis para medir campos magnéticos. 
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Este magnetômetro, no entanto não mede diretamente o campo magnético da amostra. Ao 

invés disso, a amostra é movida sobre um sistema de bobinas de detecção supercondutoras, as 

quais estão conectadas ao SQUID por fios supercondutores, permitindo que a corrente das 

bobinas de detecção por indução se ligue ao sensor SQUID. O SQUID então produz uma 

voltagem de saída que é rigorosamente proporcional ao fluxo de corrente em sua bobina de 

entrada [60]. A Figura 3.6 mostra a localização de alguns componentes de um magnetômetro 

SQUID. 

Para execução das medidas, a amostra é colocada numa cápsula de plástico e 

introduzida em um canudo, o qual é acomodado na extremidade inferior da uma vareta 

específica.  A vareta é colocada dentro do aparelho de acordo com o procedimento padrão do 

magnetômetro. 

Foram realizadas medidas de magnetização em função da temperatura no modo ZFC e 

FC (descritas no capítulo 1), com H=100 Oe, assim como medidas de magnetização em 

função do campo até H = 5 T, em temperaturas diferentes, na faixa de 2 a 300 K. 

 

 
Figura 3.6: Esquema mostrando a localização de alguns componentes de um magnetômetro SQUID [60]. 
 

 



33 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 - Amostras de NiO Puro 

 

O objetivo inicial deste trabalho foi obter nanopartículas de NiO com diferentes 

tamanhos para estudar a dependência do tamanho com as propriedades magnéticas e assim, 

determinar o limite de tamanho no qual as NP´s apresentam propriedades 

superparamagnéticas. O método empregado para obter as nanopartículas deste trabalho foi o 

de co-precipitação, seguindo o mesmo procedimento utilizado por Meneses e colaboradores 

[61]. Este foi utilizado devido a sua eficiência na variação do tamanho médio de partícula 

através da temperatura de síntese. 

A Tabela 4.1 descreve as primeiras amostras obtidas (nomeadas por N1, N2 e N3) a 

partir da variação da temperatura de síntese com um tempo fixo de 3 horas. Os padrões de 

difração de raios X (DRX) experimentais e calculados através do método de refinamento 

Rietveld para essas amostras podem ser visualizados na Figura 4.1. O refinamento foi 

realizado utilizando o programa DBWStools2.3 [62]. 

 

Tabela 4.1: Valores de tamanho médio de partícula e microstrain estimados por DRX para as amostras de NiO 
obtidas a partir da variação da temperatura de síntese. 

Amostras Temperatura de síntese 
(ºC) 

Tamanho de 
partícula (nm) 

Microstrain (%) 

N1 350 16(1) 0,41 
N2 400 18(7) 0,07 
N3 450 38(1) 0,05 
N4 350 17(4) 0,50 

 

Através das medidas de DRX observamos que as amostras possuem apenas picos 

correspondentes à estrutura cúbica do óxido de níquel com grupo espacial Fm3m [36]. Apesar 

de existir várias funções perfis para ajustar picos de DRX, neste trabalho todos os padrões 

calculados através do refinamento foram ajustados utilizando a função perfil pseudo-Voigt de 

Thompson-Cox-Hastings modificada, a partir do qual foram retirados os dados para o cálculo 

do tamanho médio de partícula e o microstrain, mostrados na Tabela 4.1. O cálculo do 

tamanho de partícula para todas as amostras obtidas foi feito após a subtração da largura 

instrumental utilizando a equação 3.10. A largura instrumental foi obtida mediante uma 
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medida de DRX, nas mesmas condições das amostras deste trabalho, de uma amostra padrão 

de LaB6 com tamanho de partícula de aproximadamente 10 m. 

Os tamanhos médios das partículas foram estimados através da equação de Scherrer 

(equação 3.9) e o microstrain a partir da equação 3.11. Com base nessas estimativas, podemos 

confirmar que a temperatura na síntese influencia no processo de crescimento do tamanho das 

partículas, sendo que partículas ligeiramente maiores são produzidas a temperaturas mais 

altas.  

 

30 40 50 60 70

N3

N2

  

  

 

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

2 (graus)

{2
0
0
}

{2
2
0
}

  

 

 I Obs

 I Calc

 Diferença

{1
11
}

N1

 
Figura 4.1: Padrões de DRX para as três primeiras amostras obtidas a partir da variação da temperatura de 
síntese. 

 

Uma vez determinada a temperatura de síntese para a obtenção de NP’s de NiO com 

menor tamanho de partícula (amostra N1), foi realizada uma medida de magnetização em 

função do campo magnético aplicado para observar o comportamento magnético dessa 

amostra. A Figura 4.2 mostra a curva de magnetização em função do campo realizada à 

temperatura ambiente (300 K) para a amostra N1. A presença de histerese na curva indica que 

nem todas as partículas se encontram no estado superparamagnético devido à coexistência de 

partículas grandes e pequenas na amostra. Por causa disso, introduzimos um agente quelante 
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na síntese com o objetivo de minimizar a distribuição de tamanhos de partículas e, 

possivelmente, o efeito das interações interpartículas. 
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Figura 4.2: Medidas de magnetização em função do campo magnético para as amostras N1 e N4 medidas a 300 
K. A ampliação da figura, em regiões de baixo campo, enfatiza a redução na remanência e coercividade devido à 
adição da sacarose. 

 

Recentemente, Lima e colaboradores [63] têm mostrado que a adição de agentes 

quelantes, como a sacarose e a glicerina, na síntese de nanopartículas de Fe2O3 via o método 

de co-precipitação, tem desempenhado um papel importante no controle do tamanho, forma e 

distribuição de tamanhos de partículas. Neste trabalho foi observado que o acréscimo da 

sacarose provoca uma redução na distribuição do tamanho de partículas acompanhada por 

uma mudança na forma das nanopartículas e uma redução dos tamanhos das mesmas. Com 

base nesse estudo, foi produzida uma amostra de NiO com o acréscimo de sacarose na síntese, 

calcinada a 350 ºC, sendo nomeada por N4. O padrão de DRX juntamente com o refinamento 

Rietveld para esta amostra pode ser visto na Figura 4.3a. Os valores de tamanho de partícula e 

microstrain podem ser observados na Tabela 4.1. O resultado mostra que não houve grandes 

mudanças no tamanho médio das partículas e no microstrain entre as amostras N1 e N4. No 

entanto, as curvas magnetização no modo ZFC e FC (Figura 4.3b) mostram uma redução na 

distribuição do tamanho médio de partículas, observada pela diminuição da temperatura de 

bloqueio e da irreversibilidade com a adição da sacarose. Knobel e colaboradores [17] têm 

mostrado que sistemas interagentes possuem a temperatura de bloqueio média maior em 
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relação a um sistema não interagente. Com base neste estudo, podemos sugerir que a adição 

da sacarose nesse sistema não reduziu o tamanho das partículas. No entanto, diminuiu a 

interação entre elas.  
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Figura 4.3: (a) padrão de DRX da amostra sintetizada com adição da sacarose calcinada a 350ºC durante 3 horas 
e (b) curvas de magnetização ZFC e FC, medidas a um campo de 100 Oe para as duas amostra de NiO obtidas 
com e sem a adição de sacarose, calcinadas a 350ºC. 
 

Adicional a essas informações, na Figura 4.2 podemos notar mudanças na curva de 

histerese quando se acrescenta o agente quelante. Da ampliação da Figura 4.2 é notável que os 

valores da remanência e coercividade são menores para a amostra preparada com adição da 

sacarose, enquanto que a magnetização de saturação é maior quando comparados com os 

resultados da amostra obtida sem a sacarose. Este resultado pode ser mais uma indicativa de 

que as partículas são menos interagentes e se aproximam de um comportamento 

superparamagnético a temperatura ambiente. 

Uma vez que a amostra de menor tamanho de partícula foi aquela sintetizada a 

temperatura mais baixa, essa temperatura de síntese (350ºC) mostrou a condição térmica 

otimizada para obter as amostras dopadas que serão apresentadas na próxima sessão. No 

entanto, mesmo havendo mudanças no comportamento magnético das amostras obtidas com 

sacarose, optou-se por não investir mais esforços na caracterização dessas amostras ou na 

produção de outras com a mesma rotina, devido ao fato dessas mudanças não serem tão 

significativas quanto esperadas. 
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4.2 - Amostras de Ni1-xFexO 

 

Após observada a melhor temperatura de síntese para a obtenção das nanopartículas de 

NiO, resolvemos estudar o efeito de dopagem sobre as propriedades estruturais e magnéticas 

da matriz NiO.  

Seguindo o mesmo procedimento utilizado para obter as amostras puras, foram 

preparadas três amostras com concentrações diferentes de Fe. A Figura 4.4 apresenta os 

padrões de difração experimentais e calculados para as nanopartículas de Ni1-xFexO (x=0; 

0,01, 0,05 e 0,10) sintetizadas a 350 ºC obtidas pelo método de co-precipitação. Diferente dos 

resultados de Mallik et al. [9], todos os padrões de DRX apresentados na Figura 4.4, mostram 

que as amostras tem a mesma estrutura do NiO cúbico sem a presença de fase espúria, mesmo 

para altas concentrações de Fe. 
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Figura 4.4: Padrões de DRX para as amostras de NiO pura e dopada com Fe. 
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Pode-se ver que há um alargamento na largura a meia altura (FWHM) dos picos de 

DRX com o aumento da concentração do dopante, o qual pode ser associado ao processo de 

crescimento das partículas. Parte desse alargamento é devido à redução no tamanho médio das 

partículas das amostras dopadas em relação à amostra pura (Tabela 4.2). No entanto, este 

alargamento pode também está associado à redução da cristalinidade das amostras dopadas, 

uma vez que temos observado um decréscimo na intensidade observada com o aumento da 

concentração de Fe. Além disso, temos notado um aumento no microstrain das amostras 

dopadas em função da substituição do ferro pelo níquel. Outra importante característica 

produzida pela incorporação do ferro é a desordem da estrutura cristalina criada por falhas de 

empilhamento no cristal devido à diferença entre o raio iônico do Fe3+ (0.64 Å) e Ni2+ (0.69 

Å). Por fim, em acordo com as afirmações prévias, os dados de DRX mostram uma redução 

no parâmetro de rede em função do dopante ferro descritos na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Tamanho médio das partículas, microstrain e parâmetros de rede para as amostras Ni1-xFexO 
sintetizadas a 350 ºC. 

Amostras Tamanho de partícula 
(nm) 

Microstrain 
(%) 

Parâmetro de rede 
(Å) 

Pura (N1) 16(1) 0,41 4,1852(5) 
1% Fe (F1) 10(1) 0,73 4,1827(5) 
5% Fe (F5) 10(1) 0,80 4,1818(6) 

10% Fe (F10) 8(1) 0,95 4,1710(1) 
 

A Figura 4.5 mostra imagens de microscopia eletrônica de varredura feitas para outras 

amostras de NiO com diferentes concentrações do dopante, calcinadas a 450ºC. Importante 

ressaltar que foi realizado também um estudo da dependência da temperatura de síntese (TS) 

no crescimento das nanopartículas dopadas com Fe, e de forma similar ao observado nas 

amostras puras foi verificado um crescimento do tamanho das partículas com o aumento da 

TS, no entanto esses resultados não estão apresentados nesse trabalho. Infelizmente, as 

imagens de MEV das amostras calcinadas a 350ºC não possuíam resolução em virtude das 

nanopartículas serem muito pequenas e por isso foram feitas medidas em um sistema 

semelhante (mesmos parâmetros de síntese, exceto a TS), mas com uma temperatura de síntese 

maior. Estas imagens foram realizadas com a intenção de observar possíveis mudanças na 

morfologia e no tamanho das nanopartículas com a inserção do ferro. Vemos que as partículas 

com 1% de dopante possuem uma forma facetada e vão adquirindo uma forma de bastão 

quando é aumentada a quantidade de dopante. 
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Figura 4.5: Imagens de MEV das amostras de NiO dopadas com Fe sintetizadas a 450ºC durante 3 horas. 
 

As imagens de MET das amostras N1 e F10 encontram-se na Figura 4.6. Observa-se 

para a amostra pura uma morfologia com partículas facetadas, enquanto que a amostra dopada 

com 10% de Fe possui partículas com forma alongada.  
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Figura 4.6: Imagens de MET de duas amostras sintetizadas a 350ºC durantes 3 horas, sendo uma delas pura e a 
outra com 10% do dopante Fe. 
 

As medidas de magnetização realizadas no modo ZFC e FC com campo aplicado de 

100 Oe para as amostras Ni1-xFexO (x= 0; 0,01; 0,05 e 0,1) sintetizadas a 350 ºC são 

apresentadas na Figura 4.7. 

 

0 100 200 300 400
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 100 200 300 400
0,00

0,01

0,02

0,03

0 10 20 30
0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

  Pura

 1% Fe

 5% Fe

 10% Fe

M
 (

em
u

/g
)

Temperatura (K)
Figura 4.7: Medidas de magnetização ZFC e FC para as amostras Ni1-xFexO (x= 0; 0,01; 0,05 e 0,1) sintetizadas 
a 350 ºC durante 3 horas medidas a campo de 100 Oe. As ampliações mostram em detalhes regiões da ZFC para 
a observação do pico a baixa temperatura (região ampliada à esquerda) e da temperatura de bloqueio TB (região 
ampliada à direita). 
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Observando a Figura 4.7, é evidente que as curvas ZFC e FC para todas as amostras 

mostram um comportamento superparamagnético no regime de alta temperatura, e um estado 

bloqueado com temperatura média de 150±10 K. É conhecido que a temperatura de bloqueio 

média está associada ao tamanho médio das partículas. Então, o pequeno deslocamento 

observado na temperatura de bloqueio com o aumento na concentração de Fe pode está 

relacionado à ligeira mudança no tamanho médio das partículas como observado pelos 

resultados estimados através dos dados de DRX. Por outro lado, o alargamento das curvas 

ZFC e FC é uma consequência de uma distribuição larga das barreiras de energia, a qual pode 

ser associada à distribuição dos tamanhos das partículas [64]. Além disso, nossos resultados 

mostram que as temperaturas de irreversibilidade (ponto onde as curvas ZFC e FC se cruzam) 

das amostras dopadas com Fe variam para regiões de temperatura mais baixa com o aumento 

da concentração do dopante, indicando possivelmente uma redução da distribuição de 

tamanho das partículas. 

Os resultados para as amostras dopadas também mostram um aumento incomum da 

magnetização em T = 11 K, o qual é realçado com o aumento da concentração do dopante, 

como pode ser observado pela ampliação da região de mais baixas temperaturas (região 

ampliada à esquerda) inserida na Figura 4.7. Este comportamento foi também observado 

anteriormente para nanopartículas cristalinas e amorfas [8, 41, 26] e tem sido interpretado 

como um efeito do tamanho finito das partículas, isto é, a quebra de um número grande de 

ligações de exchange sobre a superfície das partículas conduzindo os spins a um estado 

fortemente frustrado. Embora a redução do tamanho de partícula aumente a razão 

superfície/volume e o efeito de superfície torne-se mais intenso nas curvas de ZFC e FC, a 

diminuição do tamanho observada através dos resultados estimados via difração de raios X 

não é suficiente para incrementar significativamente a magnetização na curva ZFC, 

principalmente o pico a baixa temperatura. Desta forma, se a origem dos efeitos de bloqueio e 

do pico a baixa temperatura nas nanopartículas Ni1-xFexO vem do core (caroço) e da 

superfície das partículas [8, 41], respectivamente, nossos resultados mostram que muitos dos 

íons de ferro podem estar incorporados sobre a superfície da partícula. Deve-se notar pela 

análise das ampliações inseridas na Figura 4.7 que, enquanto o valor máximo das curvas FC 

torna-se quase constante para maiores concentrações (Mmáx~0.010 emu/g), a intensidade do 

pico (ZFC) a baixa temperatura aumenta com a concentração de Fe. Do ponto de vista do 

magnetismo localizado, uma vez que o momento magnético do Fe3+ (5B) é maior que o do 

Ni2+ (2B) e a constante de interação magnética é negativa (ordenamento antiferromagnético), 
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o momento magnético total resultante dessa interação magnética é 3B por molécula dopada. 

De fato, há um aumento acentuado na intensidade do pico a baixa temperatura em função do 

dopante Fe3+, como pode ser visto na ampliação inserida a esquerda da Figura 4.7. 

Para entender melhor o efeito apresentado em baixas temperaturas, foi estudada a 

dependência da curva ZFC-FC em função do campo. Essas medidas foram realizadas a 

diferentes campos na amostra Ni0.9Fe0.1O, as quais estão apresentadas na Figura 4.8. Podemos 

observar que a TB média se desloca para temperatura mais baixa com o aumento do campo e, 

para um campo de 50 kOe, este máximo não é mais observado. Por outro lado, o pico 

relacionado ao efeito de superfície depende fracamente do campo e para 50 kOe ainda é 

detectável. Por outro lado, a separação nas curvas ZFC e FC (ampliação inserida na Figura 

4.8) ainda é observada mesmo para campos altos. Isto significa que os momentos magnéticos 

na superfície não se alinham por completo ao campo [65]. Este comportamento tem sido 

associado a regiões magneticamente ordenadas congeladas na superfície [41, 26]. Neste 

cenário, os resultados mostrados na Figura 4.8 fornecem fortes evidências sobre a mudança no 

estado dos spins na superfície da partícula como uma função do dopante ferro. Ao contrário 

dos resultados relatados por Winkler et al. [41] para nanopartículas de NiO puras nos quais as 

curvas ZFC e FC se cruzam por toda região de temperatura, temos notado que mesmo a H = 

50 kOe o ciclo de histerese para a amostra Ni0.9Fe0.1O ainda permanece separado, indicando 

um fortalecimento da anisotropia de superfície com a adição do dopante Fe. 

Outro comportamento estudado na amostra dopada com 10% de Fe foi às interações 

magnéticas, as quais estão presentes em sistemas nanoestruturados. Estudos recentes têm sido 

realizados para investigar a influência das interações magnéticas sobre a temperatura de 

bloqueio de nanopartículas magnéticas. Com isso, nossos estudos foram conduzidos através 

da análise da variação da temperatura de bloqueio com o campo magnético externo. O gráfico 

inserido na Figura 4.8 mostra a temperatura média de bloqueio em função do campo 

magnético para a amostra com 10% de dopante Fe. Nossos resultados experimentais não se 

enquadram em nenhuma lei não interagente geralmente usada para descrever este 

comportamento. No entanto, os resultados tendem a se comportar a um modelo de sistemas 

interagentes, como descrito por Denardin e colaboradores [66]. Este modelo considera os 

efeitos do acoplamento entre as partículas nas propriedades superparamagnéticas, sendo esse 

acoplamento resultante das interações entre as partículas. Este resultado sugere a formação de 

um estado magnético coletivo originado das interações dipolares entre as partículas 

individuais, as quais são dominantes no nosso sistema. 



43 

 

0 100 200 300 400

0

1

2

3

4

5

0 10 20
3,5

4,0

 

 

100 200 300

140

150

160

170

 

 

<
T

B
>

(K
)

Field (Oe)

 50 kOe

 10 kOe

 1 kOe

 100 Oe

 

 

M
 (

e
m

u
/g

)

Temperatura (K)
 

Figura 4.8: Curvas de magnetização ZFC e FC para a amostra de Ni0,90Fe0,10O realizadas a diferentes campos. A 
ampliação inserida a esquerda mostra a separação entra a curva ZFC e FC a temperatura baixa e o gráfico 
inserido a direita mostra a variação da temperatura média de bloqueio com o campo magnético aplicado. 
 

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram as medidas de magnetização em função do campo 

realizadas a 5 e 300 K, respectivamente, para todas as amostras Ni1-xFexO. À temperatura 

ambiente as curvas de MvsH exibem uma histerese que pode ser atribuída a uma maior 

contribuição das partículas maiores. Analisando estes resultados junto com os da Figura 4.7, 

observamos que o campo coercivo, a remanência e a temperatura de irreversibilidade 

diminuem com o aumento do dopante ferro, confirmando uma mudança na distribuição de 

tamanho de partícula, já verificada pelos resultados difração de raios X. Entretanto, apesar do 

tamanho das partículas serem muito pequenas, não foi observado nessas medidas o 

comportamento superparamagnético para nenhuma das amostras. Apesar das curvas ZFC-FC 
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apresentarem uma reversibilidade em temperatura próxima da temperatura ambiente, 

principalmente na amostra com 10% de Fe, é possível que a origem da histerese para este 

sistema esteja relacionada à formação de pequenos clusters ferromagnéticos nas partículas. Já 

as curvas medidas em T = 5 K os ciclos apresentam histerese para todas as amostras. No 

entanto, nenhuma amostra apresenta saturação em sua magnetização. Por outro lado, o 

comportamento a campo alto mostra uma contribuição linear que aumenta com o aumento da 

concentração de ferro, sugerindo um aumento da contribuição da superfície para a 

magnetização. É evidente também que, para a amostra com 10% Fe, no ciclo de histerese o 

campo coercivo e a magnetização remanescente estão levemente estreitados. De fato, estes 

resultados são confirmados para sistemas de spins não compensados sobre a superfície, ou no 

core das nanopartícula [67]. Este comportamento é mais evidente nas amostras com 

concentração mais alta de dopante (5 e 10%), nas quais o efeito de superfície é maior.  
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Figura 4.9: Medidas de magnetização em função do campo magnético realizadas a 300 K para as amostras de 
Ni1-xFexO. 
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Figura 4.10: Curvas de magnetização em função do campo magnético aplicado medidas a 5 K para as amostras 

de Ni1-xFexO, ao lado ciclo da histerese completa com campos de -50 kOe a 50 kOe. 

 

Observando detalhadamente as curvas da Figura 4.10, percebemos um ligeiro 

deslocamento em campo nas amostras dopadas. Como já conhecido, este deslocamento é uma 

evidência do fenômeno de exchange bias, o qual se refere ao acoplamento de exchange que 

ocorre entre materiais ferromagnético e antiferromagnético em contato atômico direto [31]. 

Devido a esta observação, medidas de magnetização em função do campo foram realizadas no 

modo FC para as amostras dopadas. Foi utilizado um campo de resfriamento de 50 kOe. A 

Figura 4.11a mostra os ciclos de histerese ZFC e FC, medidos a 5 K, para a amostra dopada 

com 1% de Fe. O ciclo realizado no modo ZFC possui simetria em torno da origem enquanto 

que na medida feita no modo FC, o ciclo é fortemente deslocado e alargado, com um campo 

de exchange bias HEB = 2050 Oe. A Figura 4.11b mostra a dependência do HEB com a 

concentração do dopante Fe. Valores maiores de HEB são observados para amostras com 

menores concentrações de dopante. Trabalhos recentes [7] baseados em um modelo core-

shell, realizados em nanopartículas de NiO, mostram que há uma correlação inversa entre a 

magnetização da camada ferromagnética (proporcional a espessura da camada) e o HEB. Além 

disso, os dados mostram que há uma redução no HEB com a diminuição no tamanho médio de 

partícula. O modelo core-shell utilizado considera a partícula como formada por uma camada 
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ou casca (shell) ferromagnética ou com comportamento do tipo spin-glass acoplado a um 

caroço (core) antiferromagnético. Como as duas amostras dopadas com 1 e 5% de Fe 

possuem o mesmo tamanho médio de partícula (10 nm) podemos sugerir que o aumento do 

HEB com a redução do dopante está relacionado ao aumento da espessura do core 

antiferromagnético (ou um decréscimo na camada ferromagnética), como já relatados em 

outros sistemas com nanopartículas antiferromagnéticas [32]. Estas afirmações sugerem que 

muitos dos íons de Fe realmente estão na superfície da partícula já que, de acordo com essa 

análise, o aumento do dopante estaria aumentando a espessura da camada ferromagnética e 

não o tamanho da partícula. 
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Figura 4.11: (a)Ciclos de histerese ZFC e FC a 5 K para a amostra Ni0.99Fe0.01O e (b) variação do campo de 
exchange com a concentração de dopante Fe. Nos ciclos FC foi utilizado um campo de resfriamento de 50 kOe. 
 

Também foram feitas medidas de magnetização em função do campo em algumas 

temperaturas que variam de 5 e 300 K para a amostra Ni0.90Fe0.10O. Os valores de campo 

coercivo e magnetização remanente estão reunidos na Figura 4.12. Estes resultados também 

confirmam a presença dos comportamentos anômalos discutidos anteriormente. Em primeiro 

lugar podemos ver que o campo coercivo (Hc) não decai com a raiz quadrada da temperatura 

seguindo a relaxação de Néel e a aproximação de Bean-Livingston [68]. Ao invés disso, o 

campo coercivo e a magnetização remanescente diminuem na faixa de temperatura onde os 

efeitos de superfície são mais fortes, atingindo um mínimo a T = 10 K. Em seguida o Hc 

atinge um máximo a T = 15 K e então cai para próximo de zero a temperaturas mais altas. A 

diminuição significante do Hc observada próximo a T = 10 K pode estar relacionada a uma 

competição entre partículas bloqueadas e desbloqueadas, a qual é um comportamento bastante 

comum em sistemas superparamagnéticos. Por outro lado, o aumento no campo coercivo na 
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faixa de temperatura de 15 <T< 25 K é uma consequência da competição entre as interações 

magnéticas existentes entre as partículas bloqueadas. De fato, pode-se concluir que os efeitos 

de superfície tornam dominantes sobre o core da partícula e fica então mais difícil alinhar os 

spins não compensados sobre a superfície da partícula. Portanto, ao diminuir a temperatura 

uma forte contribuição das partículas bloqueadas aumenta o valor de Hc e, consequentemente, 

Mr [69]. Além disso, não é razoável afirmar que esse aumento na magnetização total pode está 

relacionado à formação de clusters de curto alcance sobre a superfície da partícula. 
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Figura 4.12: Dados de campo coercivo (quadrado) e magnetização remanente (círculo)em função da 
temperatura para a amostra dopada com 10% de Fe. 
 

Após essas observações sobre efeitos de superfície, realizamos medidas de 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Ela foi utilizada como uma 

técnica complementar às medidas de magnetização com o objetivo de investigar se os 

dopantes foram incorporados na superfície da partícula, como evidenciados nas análises de 

magnetização. Como já comentado, esta técnica é bastante utilizada quando se deseja obter 

informações sobre a superfície da amostra. Entretanto, suas análises são mais eficientes em 

filmes finos. 

Para essas análises, foram selecionados os picos mais intensos referentes às regiões 1s 

do oxigênio e 2p do ferro. Na Figura 4.13 temos os espectros de XPS na região do oxigênio 

da amostra NiO dopada com 10% de Fe a diferentes ângulos de emissão e das amostras 

padrões de NiO e Fe2O3 e NiO puro a um ângulo de emissão de 45º. Podemos observar que a 

amostra de NiO puro possui forma de linha espectral semelhante a amostra de NiO padrão, e a 
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amostra com 10% de dopante, a um mesmo ângulo de emissão, apresenta apenas diferenças 

sutis. 

O ângulo de emissão é um fator importante em estudos de XPS quando se trabalha 

com amostras não homogêneas, pois a variação deste ângulo altera a intensidade relativa 

obtida por causa da mudança de ambiente. Ao aumentar o ângulo de emissão para 75º de 

modo a captar fotoelétrons de regiões mais profundas das partículas, as diferenças na forma 

da linha ainda permanecem sutis. No entanto, os espectros coletados a um ângulo de emissão 

de 15º, de modo a obter informações relacionadas a regiões mais superficiais das partículas, 

passam a ter a forma da linha semelhante ao Fe2O3 padrão, entretanto, as posições dos 

máximos são ligeiramente diferentes. Nesse sentido, os resultados indicam que uma parte dos 

oxigênios presentes na superfície das partículas está com uma coordenação similar a do 

oxigênio na estrutura do Fe2O3 e a outra parte dos oxigênios estão ligados a hidrogênios e 

carbonos que foram adsorvidos. Esses resultados fortalecem a afirmação de que a superfície 

das partículas possam conter íons de Fe3+. 
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Já na Figura 4.14a temos os espectros de XPS na região do ferro das amostras com 

diferentes concentrações de dopante. Os espectros foram coletados a um ângulo de emissão de 

45º. Como já é conhecido, dados quantitativos podem ser retirados a partir da área das linhas 

de XPS. Diante disso, podemos dizer que a quantidade de Fe aumenta com a concentração do 

dopante, sendo que a esse ângulo a quantidade de ferro na amostra de 1% de dopante não é 

significante. Como os picos da amostra com 10% de Fe estão mais definidos (a razão 

sinal/ruído é mais baixa), analisaremos mais detalhadamente o seu espectro correspondente. A 

posição dos picos 2p do ferro (2p1/2 (724,5 eV) e 2p3/2 (711,5 eV)) no espectro correspondem 

a valores relatados na literatura [70] para o ferro com estado de oxidação +3, em acordo com 

os resultados acima para a região do oxigênio.  
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Figura 4.14: Espectros de XPS do Fe 2p com fótons de energia h =1840 eV (a) para as três amostras dopadas 
com Fe a um ângulo de emissão de 45º e (b) para a amostra dopada com 10% de Fe a diferentes ângulos de 
emissão. 

 

Na Figura 4.14b temos os espectros de XPS do Fe 2p para a amostra com 10% de Fe 

coletados a diferentes ângulos de emissão. Nesses resultados, podemos observar que à medida 

que diminuímos o ângulo de emissão há uma redução na área dos picos, caracterizando uma 

redução da quantidade de Fe. Apesar de estarmos aumentando a profundidade de penetração 

dos raios X e, consequentemente, a quantidade de fotoelétrons emitidos na região do Fe, esta 

penetração cobre uma região de alguns angstrons além da superfície. Isso indica que existe  

Fe internamente, no entanto, a quantidade de íons de Fe internamente seriam de íons de Fe2+. 
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Neste sentido, em sua maior parte, os íons Fe internos a partícula podem estar apresentando 

uma configuração de um material antiferromagnético, o que conduziria que o incremento da 

magnetização na região de baixa temperatura observado nas medidas de magnetização (ZFC-

FC) estaria relacionado aos íons de Fe3+ (este em maior quantidade na superfície das NP´s 

observados pelas análises de XPS). Neste sentido, apesar de que as nanopartículas apresentem 

um tamanho relativamente grande para que toda a contribuição da anisotropia magnética seja 

superficial, nós acreditamos que esta anisotropia seja efetiva para o incremento da 

magnetização (região de baixa temperatura), embora a temperatura de bloqueio não mude 

significativamente com o aumento da concentração de dopante. Devido a possibilidade de 

existir outros fatores que possam tá influenciando no incremento da magnetização do pico de 

baixa temperatura com o aumento da concentração de Fe, nós acreditamos que a presença de 

íons de Fe3+ favoreça a criação de spin canting sobre a superfície das partículas. Esta pode ser 

a outra contribuição para o aumento da magnetização, uma vez que a presença do spin 

canting, origine uma configuração ferrimagnética devido à diferença entre os estados de 

oxidações do Ni (+2) com o Fe (3+). Do ponto vista estrutural, a presença de íons de Fe 

internamente na amostra dopada com 10% justifica o incremento da desordem cristalina 

(microstrain) com o aumento da concentração de Fe observados nas análises de DRX. 

  

4.3 - Amostras de Ni1-xCrxO 

 

Outro conjunto de amostras estudado neste trabalho foram as NP´s de NiO dopadas 

com Cr. Essas amostras foram produzidas usando os mesmos procedimentos e mesmas 

condições térmicas utilizados para preparar as amostras de Fe, alterando apenas o sal do 

dopante. O objetivo de estudar essas amostras é procurar entender melhor as propriedades 

físicas encontradas no Fe e fazer uma análise mais completa dos resultados apresentados neste 

trabalho. Sendo assim, medidas de difração de raios X juntamente com refinamento Rietveld 

foram realizados e estão apresentados na Figura 4.15. Esses resultados mostram que todas as 

amostras de Ni1-xCrxO (x = 0,01, 0,05 e 0,10) sintetizadas a 350 ºC durante 3 horas 

apresentam uma estrutura isomorfa a do NiO cúbico sem a presença de fase espúria mesmo 

para concentrações altas de Cr. 
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Figura 4.15: Padrões de DRX para todas as amostras de NiO dopadas com Cr. 

 

Analisando a Figura 4.15 podemos ver que há um alargamento na FWHM dos picos 

com o aumento da concentração do dopante, o qual pode ser associado ao processo de 

crescimento das partículas. Semelhante às amostras dopadas com Fe, parte desse alargamento 

é devido ao pequeno decréscimo no tamanho médio das partículas (Tabela 4.3). No entanto, 

nós observamos que este alargamento pode também está associado à cristalinidade das 

amostras dopadas, uma vez que nós temos usado as mesmas condições de síntese. Além disso, 

notamos um aumento no microstrain das amostras dopadas em função da substituição do 

cromo, exceto para a amostra com 10% de dopante. Deste modo, nós atribuímos que o 

alargamento da FWHM ocorre na família de planos onde provavelmente há uma maior 

incorporação do cromo. Devido à baixa intensidade difratada e ao grande alargamento 

observado nos picos da amostra com 10% de Cr, não foi possível obter um bom ajuste após o 

refinamento mesmo considerando outras funções perfis. Como pode ser visto na Tabela 4.3, 

esta amostra possui um tamanho de partícula e microstrain consideravelmente menor que as 

outras duas amostras dopadas com cromo. Devido ao não bom ajuste nos picos, o valor do 

tamanho médio de partícula e do microstrain foram estimados utilizando o gráfico de 

Williamson-Hall, o qual pode ser visualizado na Figura 4.16. Nesses resultados é comum 

utilizar valores da largura a meia altura de, no mínimo, dois picos correspondendo à mesma 
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família cristalina. No entanto, como a região angular das medidas de DRX foi muito pequena 

só é possível estimar um valor próximo do real do tamanho do cristalito através da família de 

planos {hhh}. Considerando que as partículas apresentam uma morfologia anisotrópica foi 

estimado o valor do tamanho médio das partículas fazendo um ajuste linear usando os valores 

da FWHM de todos os planos apresentados na Figura 4.15.  

 

Tabela 4.3: Valores estimados por DRX para tamanho médio de cristalitos, microstrain e parâmetros de rede 
para as amostras de NiO dopado com Cr. Os valores referente a (*) foram obtidos a partir do gráfico de 
Williamson-Hall. 

Amostras Tamanho do cristalito 
(nm) 

Microstrain 
(%) 

Parâmetro de rede 
(Å) 

Pura 16(1) 0,41 4,1852(5) 
1% Cr 10(1) 0,64 4,1809(6) 
5% Cr 10(1) 0,81 4,1802(11) 

10% Cr* 5(1) 0,34 4,1850(19) 
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Figura 4.16: Gráfico de Williamson-Hall da amostra de NiO dopado com 10% Cr calcinada a 350º C por 3 
horas. 
 

A amostra Ni0,99Cr0,01O também foi caracterizada por microscopia eletrônica de 

varredura. A intenção ao utilizar esta técnica era obter informações a respeito da 

homogeneidade e da forma das nanopartículas. Como a amostra é composta por partículas 

com tamanhos muito reduzidos, a imagem não possui uma boa resolução (vê Figura 4.17). 

Examinando a imagem, vemos que a amostra não possui uma homogeneidade na morfologia e 

no tamanho das partículas, sendo composta por partículas com uma forma mais arredondada 

facetada (região a) e outras mais alongadas (região b). Devido à qualidade ruim da imagem da 

amostra dopada com 10% de Cr, ela não será mostrada aqui. No entanto, é evidente que a 
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morfologia dessas partículas é mantida para a amostra dopada com 10% de Cr e como 

consequência temos a morfologia anisotrópica com já suspeitado por DRX.  

 

 
Figura 4.17: Imagem de MEV da amostra de NiO dopado com 1% de Cr calcinada a 350ºC por 3 horas. As 
regiões (a) e (b) mostram as diferentes morfologias e tamanhos apresentados pelas nanopartículas. 
 

A Figura 4.18 apresenta as medidas de magnetização em função da temperatura no 

modo ZFC e FC para as amostras dopadas com Cr com campo aplicado de 100 Oe. Da mesma 

forma que as amostras dopadas com Fe, as amostras dopadas com Cr mostram um aumento 

incomum da magnetização (a T ~ 10 K), o qual é evidenciado com o aumento da concentração 

do dopante, como pode ser visto na ampliação inserida na Figura 4.18. Uma informação 

relevante é que este incremento na magnetização é deslocado para temperaturas mais baixas 

com a mudança do dopante Fe por Cr. Este comportamento, como já relatado na seção 

anterior, tem sido interpretado como efeito do tamanho finito das partículas. Podemos 

observar ainda, em todas as curvas ZFC, outro pico, próximo de 40 K para todas as amostras, 

o qual pode está relacionado à temperatura média de bloqueio (ver gráfico inserido a direita 

da Figura 4.18). A intensidade deste pico é realçada com o aumento do dopante e a posição 

desloca-se para temperaturas mais baixas. A amostra Ni0, 95Cr0,05O possui ainda outro pico na 

ZFC (T ~ 187 K). Este fato sugere a existência de duas temperaturas médias de bloqueio, 

sendo que cada temperatura pode está relacionada a um tamanho médio de partícula. Além 

disso, a Figura 4.19 mostra a distribuição das barreiras de energia da amostra Ni0,95Cr0,05O 

obtida da derivada da diferença das curvas ZFC e FC. A f(tB) obtida confirma a nanoestrutura 

magnética não homogênea observada por outros autores [69]. Diante desses resultados 
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podemos inferir que para a amostra Ni0,95Cr0,05O, há um pequeno número de partículas 

pequenas, responsáveis pelo máximo a temperatura baixa e uma grande número de partículas 

maiores, responsáveis pelo segundo pico na barreira de energia. 
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Figura 4.18: Medidas de magnetização ZFC e FC das amostras de NiO dopadas com 1, 5 e 10%  de Cr. O 
campo magnético aplicado foi de 100 Oe. A ampliação inserida a esquerda destaca o pico na região de baixa 
temperatura enquanto que a ampliação à direita mostra o(s) pico(s) a mais alta temperatura.  
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Figura 4.19: Distribuição da temperatura de bloqueio calculada a partir das curvas de magnetização ZFC e FC 
da amostra Ni0.95Cr0.05O. 
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Na Figura 4.20 temos as curvas de magnetização em função do campo realizadas a 5 

K, para as amostras Ni1-xCrxO (para x = 0,01 0,05 e 0,10). Vemos que os ciclos apresentam 

histerese para todas as amostras, e a magnetização apresenta dois comportamentos, um 

comportamento ferromagnético na região de baixos campos e outro paramagnético na região 

de altos campos. Diferente das amostras dopadas com ferro, o campo coercivo das amostras 

dopadas com cromo não apresenta um comportamento monotônico com a inserção do 

dopante. Podemos observar que a amostra com 5% de cromo possuem alta coercividade, a 

qual pode está relacionada à larga dispersão dos tamanhos de partícula, em acordo com os 

dados da Figura 4.19. Por outro lado, o comportamento a campo alto mostra uma contribuição 

linear que aumenta com o dopante cromo, sugerindo um aumento da contribuição da 

superfície para a magnetização. É evidente também que, o ciclo de histerese é levemente 

estreitado nas proximidades do campo coercivo e da magnetização remanescente na amostra 

com 10% de Cr, como observado também para o sistema dopado com Fe. De fato, estes 

resultados são confirmados para sistemas de spins não compensados sobre a superfície das 

nanopartículas. De maneira similar as amostras dopadas com ferro, este comportamento é 

mais evidente nas amostras dopadas com concentração mais alta de dopante (5 e 10%), nas 

quais o efeito de superfície é maior como pode ser verificado nos resultados apresentados na 

Figura 4.18. 
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Assim como as amostras dopadas com ferro, observando as curvas da Figura 4.20, 

percebemos um ligeiro deslocamento para campos negativos, principalmente para a amostra 

com 5% de dopante Cr. Mesmo para os ciclos de histerese da Figura 4.20, os quais foram 

realizados no modo ZFC, pode-se observar o fenômeno de exchange bias como observado 

para o sistema dopado com Fe. Diferente dos resultados das amostras dopadas com Fe, o 

deslocamento para as amostras dopadas com Cr foi maior na amostra com 5% de dopante. 

Esta apresentou um campo de exchange de aproximadamente 570 Oe. Como as 

nanopartículas de NiO com 10% de cromo apresentam tamanhos bastante reduzidos e, 

acredita-se que, devido a este fato, essas amostras não possuem variações significativas no 

campo de exchange nas curvas MvsH, como já relatado na literatura para nanopartículas NiO 

pura quando os seus tamanhos são bastante reduzidos [7]. 

Na Figura 4.21 temos os espectros de XPS para amostras com diferentes 

concentrações de dopante e a amostra padrão de Cr2O3. Na figura podemos observar um 

máximo em aproximadamente 700 eV, a qual mostra a região de energia de ligação dos 

elétrons no nível 2s do cromo. Todos os espectros foram coletados a um ângulo de emissão de 

45º. Como já conhecido, dados quantitativos podem ser retirados a partir da área das linhas. 

Diante disso, podemos afirmar que os resultados mostram um incremento na área do pico 

indicando um aumento da quantidade de Cr com o aumento da concentração do dopante. 

Como a penetração dos raios X nesse ângulo é muito grande não foi possível detectar Cr na 

amostra de 1% de Cr, o que pode sugeri que uma maior quantidade de Cr pode está superfície. 

Além disso, foi possível observar através do deslocamento acentuado na energia para as 

amostras quando comparado com o espectro da amostra padrão. Este resultado mostra que o 

arranjo do Cr na estrutura das partículas difere do Cr no arranjo do Cr2O3. Desta forma, estes 

resultados indicam que os átomos de cromo não estão, somente, fortemente ligados como a 

estrutura do Cr2O3, mas que podem está ligados a metais formando pequenos clusters 

metálicos. Devido à falta de oportunidade, não foi possível fazer uma análise mais detalhada 

nas amostras de NiO dopado com Cr em diferentes profundidades da amostra. Por conta 

disso, resultados conclusivos mais satisfatórios deverão ainda ser obtidos. 
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Figura 4.21: Espectros de XPS do Cr 2s com fótons de energia h =1840 eV para as três amostras dopadas com 
Cr e a referência Cr2O3 padrão obtidos a uma ângulo de emissão de 45º. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Este trabalho teve como principal foco a produção de nanopartículas de NiO pelo 

método de co-precipitação e o estudo de suas propriedades estruturais, morfológicas e 

magnéticas em função dos parâmetros de síntese, assim como dopagem.  

As análises dos padrões de DRX para todas as amostras obtidas mostram a formação 

de uma única fase, referente ao NiO cúbico com grupo espacial Fm3m. Para o sistema de NiO 

puro, a temperatura de síntese influencia no processo de crescimento do tamanho das 

partículas, sendo que há uma redução no tamanho médio da partícula e um aumento no 

microstrain com a redução da temperatura. A utilização da sacarose como agente quelante se 

mostrou eficiente na redução da distribuição do tamanho de partículas e da interação 

interpartículas.  

Para a série Ni1-xFexO, as análises de DRX mostraram uma redução no tamanho médio 

de partícula e um aumento no microstrain com o aumento de concentração do dopante. 

Nessas amostras foi observado, através das imagens de MEV e MET, que as partículas 

apresentavam morfologias diferentes quando estas são obtidas com concentrações diferentes 

de dopante. Com o aumento da concentração do dopante, as partículas passaram de uma 

morfologia facetada para uma forma alongada. As medidas de ZFC e FC em conjunto com as 

curvas MvsH obtidas a temperatura ambiente mostraram uma possível redução na distribuição 

de tamanhos de partícula com o aumento do dopante. As curvas ZFC apresentaram um pico 

na região de baixa temperatura, o qual tem sido relacionado ao efeito de superfície. A 

intensidade deste pico aumenta com o aumento da concentração do dopante. Foi observado 

também que todas as amostras apresentavam o fenômeno de exchange bias, sendo que o valor 

do HEB aumenta com a redução do dopante. As análises do comportamento do HEB em função 

da concentração do dopante nos leva a sugerir que muitos dos íons de Fe realmente estão na 

superfície da partícula. Numa análise mais detalhada na amostra com 10% de Fe foi também 

observado um comportamento anômalo na Mr e HC a baixa temperatura. Todos os resultados 

de magnetização sugerem que muitos dos íons de Fe estão incorporados na superfície das 

partículas, em acordo com os dados observados de XPS.  

De forma similar às amostras dopadas com Fe, para as amostras dopadas com Cr 

percebemos uma redução no tamanho de partícula com o aumento da concentração de 
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dopante. Há também um aumento do microstrain com o acréscimo do dopante, exceto para a 

amostra com 10% de Cr, a qual possui um valor muito pequeno de tamanho médio de 

partícula e microstrain. Medidas de magnetização ZFC-FC para todas as amostras 

apresentaram um pico a aproximadamente 10 K o qual está relacionado ao efeito de 

superfície, sendo que a intensidade desse pico aumenta com o dopante Cr. Em 

aproximadamente 40 K observamos outro pico, que aumenta sua intensidade com o aumento 

do dopante, o qual pode ser relacionado à temperatura média de bloqueio. 

Para a amostra Ni0,95Cr0,05O temos ainda outro pico na região de alta temperatura, 

sugerindo então a existência de duas temperaturas médias de bloqueio, o que nos leva a inferir 

que a amostra possui uma não homogeneidade no tamanho das partículas. Além disso, nesta 

amostra foi observado em maior evidência o fenômeno de exchange. 

Imagens de MET em alta resolução juntamente com difração de elétrons devem ser 

realizadas em todas as amostras, em particular, nas amostras com 10% do dopante para 

investigar melhor a composição estrutural na superfície das partículas. Um estudo mais 

detalhado de XPS semelhante ao adotado no sistema dopado com Fe deve ser realizado a fim 

de obter informações químicas da superfície das nanopartículas dopadas com Cr. 

Além dos resultados apresentados aqui, outros sistemas de NiO com diferentes 

dopantes magnético (Mn e Co) e não magnético (Zn e Al), estão sendo estudados a fim de 

entender o verdadeiro papel do dopante nas propriedades estruturais e magnéticas  dessas 

nanopartículas. 
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APÊNDICE 1  
 

Neste apêndice discutiremos sobre as funções perfil usadas para ajustar os perfis dos 

picos de um padrão de difração. Esta função é importante porque extrai as informações de 

maneira mais precisa dos padrões de DRX, principalmente, a largura a meia altura dos picos 

de difração (FWHM). Este parâmetro fornece informação sobre os tamanhos dos cristalitos e 

do microstrain. 

O método de refinamento Rietveld se baseia em uma função “G” para ajustar a forma 

do pico de difração, onde a intensidade do pico é distribuída sob essa “função”. É bem 

conhecido o fato de que a forma de um pico de difração pode ser descrita por uma 

combinação de uma função de Gauss com uma função de Lorentz, ou seja, pode ser descrita 

por uma função de Voigt. Essa função pode ser utilizada adequadamente para se ajustar um 

pico de Bragg, caso não exista uma distribuição bimodal de tamanho de cristalito ou 

microdeformação. Porém, essa não é a situação mais comum em alguns materiais 

nanoestruturados, ou seja, os cristalitos são normalmente distribuídos em uma faixa de 

tamanhos, de forma que o perfil de um pico não pode ser descrito por uma única função de 

Voigt, mas por uma soma (e não combinação) de mais de uma função de Voigt. 

Nos resultados que serão apresentados abaixo foram utilizadas como função perfil as 

funções: Gaussiana, Lorentziana, pseudo-Voigt e a pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hasting 

modificada por Young (1988). Detalhes sobre essas funções podem ser encontrados na 

referência [49]. A função pseudo-Voigt (p-V) permite identificar a presença de uma larga 

distribuição de tamanho do cristalito. Essa função perfil fornece o mesmo peso para as duas 

funções (Lorentziana e Gaussiana) no momento de ajuste e é mais indicada quando as 

partículas possuem tamanhos maiores e pode-se desconsiderar a microdeformação. Nessa 

função (p-V) o alargamento do pico é descrito pela equação (A.1) de Caglioti, Paoletti e Ricci 

[49].  

   √               (A.1) 

 

 A segunda função, pseudo-Voigt de Thompson-Cox-Hastings modificada por Young 

(1988) (pV-TCHZ) [49], permite a determinação de tamanho de cristalito e microdeformação 

isotrópicos. Essa função descovoluciona todo o perfil do pico, e no final obtêm duas larguras 
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a meia altura referente a cada pico, sendo uma, a componente da função Gaussiana (HG) 

(modificada por Young & Desai, 1989) e a outra, de Lorentz (HL) [49]: 

    √                     ⁄  
(A.2) 

              ⁄  (A.3) 

 

Sendo que a equação A.2 tem uma relação com a microdeformação enquanto que a 

equação A.3 com o tamanho da partícula. 

A Figura A.1(a) mostra os padrões de DRX e o refinamento Rietveld para amostras de 

NiO calcinadas a temperaturas diferentes durante 3 horas produzidas pelo método de co-

precipitação. As amostras foram nomeadas como N1, N2 e N3, calcinadas a 350, 400 e 450 º 

C, respectivamente. Ao analisar os padrões de DRX percebe-se a dependência entre o 

tamanho da partícula e a variação da temperatura de síntese. Desta forma, inicialmente, foi 

realizado o refinamento nessas amostras utilizando como função perfil a função Pseudo-Voigt 

(p-V). Ampliando os picos correspondentes a família de planos {111} e {002} foi possível 

observar (Figura A.1(b)) que não houve um bom ajuste dos perfis dos picos, indicando uma 

possível distribuição não homogênea dos tamanhos das partículas e/ou uma larga contribuição 

da microdeformação. Esses dois fatores estão contribuindo para o alargamento dos picos e, 

consequentemente, a um cálculo errado do tamanho médio da partícula. Nesses resultados é 

possível notar que à medida que foi aumentada a temperatura de síntese observa-se um 

melhor ajuste do perfil dos picos com o aumento do tamanho médio da partícula, o que indica 

que a contribuição da microdeformação é mais acentuada quando o tamanho da partícula 

diminui. 
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Figura A.1: (a) Padrões de DRX para as amostras de NiO (N1, N2 e N3) utilizando como função perfil a função 

pseudo-Voigt e (b) ampliação dessa imagem correspondendo à família de planos {111} e {002}.  

 

A Tabela A.1 mostra os valores dos tamanhos médios das partículas calculados 

utilizando dados obtidos do refinamento Rietveld usando a função pseudo-Voigt. Observe que 

há um aumento tamanho da partícula com o aumento da temperatura de síntese. O cálculo do 

tamanho da partícula de todas as amostras foi feito após a subtração da largura instrumental. 

 

Tabela A.1: Tamanho médio das partículas utilizando como função perfil a p-V. 

Amostra Tamanho de partícula (nm) 

N1 7(2) 

N2 12(2) 

N3 16(3) 

 

Como não foi obtido um bom ajuste dos perfis dos picos utilizando a função p-V, os 

padrões de DRX foram mais uma vez refinados utilizando a função perfil Pseudo-Voigt de 

Thompson-Cox-Hastings modificada (pV-TCHZ). Neste caso, o ajuste do pico teve a 

contribuição das duas funções (Gaussiana e Lorentziana) com “pesos” diferentes 

determinados pelo próprio programa de refinamento de acordo o padrão de DRX medido. A 

Figura A.2(a) mostra esses padrões de DRX refinados e a Figura A.2(b), a ampliação dos 
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picos utilizando essa nova função no refinamento. Contudo, dessa vez os resultados foram 

mais satisfatórios, pois foi observado um melhor ajuste dos perfis dos picos. 
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Figura A.2: (a) Padrões de DRX para as amostras de NiO N1, N2 e N3 usando a função pseudo-Voigt de 

Thompson-Cox-Hastings modificada (PV-TCHZ). (b) Ampliação da imagem correspondente à família de planos 

{111} e {002}. 

 

A Tabela A.2 mostra os valores para os tamanhos médios e do microstrain, calculados 

com os resultados obtidos do refinamento utilizando a função pV-TCHZ. 

 

Tabela A.2: Tamanhos médios e parâmetros de rede das amostras refinadas utilizando a função pV-TCHZ. 

Amostras Tamanho de partícula (nm) Microstrain (%) 

N1 16(1) 0,41 

N2 18(7) 0,07 

N3 38(1) 0,05 

 

Esses resultados foram mais satisfatórios quando comparados com os valores obtidos 

através do refinamento utilizando a função p-V já que nesse caso desconsiderou-se a 

microdeformação. A diferença entre os valores usando as duas funções é alta, as partículas 

tinham na realidade aproximadamente o dobro o tamanho médio. 
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Foi também realizado um estudo utilizando diferentes funções perfil na amostra de 

NiO dopada com 10% de Fe calcinada a 350ºC, a qual já foi citada no capítulo 4. A Figura 

A.3 apresenta os padrões de difração da amostra dopada com 1% de Fe refinados utilizando 

quatro funções perfil: a função Lorentziana, a função Gaussiana, a função pseudo-Voigt e a 

pseudo-Voigt modificada. Isso foi feito com o objetivo de encontrar a função que melhor se 

ajustava aos dados experimentais. Observando a figura percebe-se que a função pV-TCHZ é a 

que apresenta um melhor ajuste o que pode indicar a presença de microstrain na amostra. 
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Figura A.3: Padrões de difração de raios X da amostra de NiO dopada com 1% de Fe refinada utilizando quatro 

funções perfil. 
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APÊNDICE 2 
 

Os resultados apresentados nesse apêndice são resultados preliminares e precisam de 

uma melhor análise antes de se obter conclusões. Além disso, novas medidas de magnetização 

complementares devem ser realizadas a fim de entender melhor os comportamentos 

observados. 

A seguir serão apresentados resultados de difração de raios X de uma série de 

amostras onde foram variados os dopantes. Foram mantidos fixos os parâmetros: tempo de 

síntese (3 horas), temperatura de síntese (350 ºC) e a concentração de 10% de dopante. Essas 

amostras foram obtidas através do método de co-precipitação de forma análoga a todas as 

amostras citadas nesse trabalho.  

A Figura A.4 apresenta os padrões de difração de raios X para as amostras dopadas, 

juntamente com o refinamento Rietveld. Esses resultados mostram que todas as amostras de 

Ni0,9A0,1O (A = Mn, Fe, Cr e Al) sintetizadas a 350 ºC durante 3 horas apresentam uma 

estrutura isomorfa a estrutura do NiO cúbico sem a presença de fase espúria. Outras amostras 

com dopantes diferentes, a exemplo, Zn e Co, com a mesma concentração de dopante foram 

também obtidas sem fase espúria. No entanto, ainda não foi possível caracterizar 

magneticamente esses sistemas. 
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Figura A.4: Padrões de difração de raios X para as amostras obtidas dopadas com 10% de Mn, Fe, Al e Cr. 
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Do refinamento foram retirados os parâmetros de rede de todas as amostras obtidas, os 

quais podem ser visualizados na Figura A.5. Podemos ver que há uma redução brusca do 

parâmetro de rede para a amostra dopada com 10% de Mn, o que deve está relacionado à 

diferença no raio iônico dos íons Ni e Mn. 
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Figura A.5: Dados de parâmetro de rede em função do dopante para as amostras pura e dopadas com Mn, Fe, Al 
e Cr. 
  

Na Figura A.6 podemos visualizar as medidas de magnetização em função do campo 

realizadas a uma temperatura de 5 K para as amostras dopadas com Fe, Cr, Al e Mn e pura. 

Analisando as curvas observamos que a uma variação no campo coercivo, na remanência e na 

magnetização de saturação em função do dopante. Podemos observar que a amostra com10% 

de Mn possui uma alta coercividade em relação às outras amostras. 
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Figura A.6: Curvas de magnetização em função do campo magnético aplicado medidas a 5 K para as amostras 
de NiO pura e dopadas com 10% de Fe, Cr, Al e Mn. O zoom ao lado evidencia a região de baixos campos. 
 

A Figura A.7 apresenta as medidas de magnetização em função da temperatura no 

modo ZFC e FC para as amostras dopadas com 10% de Fe, Mn, Cr e Al com campo aplicado 

de 100 Oe. As amostras dopadas com Fe e Cr possuem o pico à baixa temperatura relacionado 

ao efeito de superfície com já mostrado no capítulo 4, diferente das amostras dopadas com 

Mn e Al. Observando a Figura A.7 podemos notar uma contribuição negativa a baixa 

temperatura na curva ZFC para a amostra dopada com Mn. Além disso, também podemos 

observar na mesma curva dois máximos em aproximadamente 200 e 280 K. A origem desses 

máximos pode está relacionada à TB desse sistema ou a alguma transição magnética. Medidas 

complementares são necessárias para finalizar esse estudo. Em relação à amostra dopada com 

Al, a qual o efeito de superfície é mais evidenciado, podemos observar um máximo em 

aproximadamente 68 K o qual possivelmente está ligado a TB do sistema. Analisando a curva 

para a amostra dopada com Cr podemos observar dois máximos. O primeiro, em 

aproximadamente 10 K, está relacionado ao efeito de superfície como observado no sistema 

dopado com Fe e o segundo, em aproximadamente 40 K, está possivelmente associado a TB 

do sistema. Esses resultados sugerem uma distribuição de tamanho de partículas no formato 

bimodal, visto que o aparecimento dos dois efeitos (superfície e bloqueio) é característico 

para sistemas que apresentam dois tamanhos de partículas médios. Entretanto, ainda não é 
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claro esta interpretação, uma vez que o bloqueio pode está associado também ao caroço da 

partícula e a origem do efeito de superfície está relacionado com os spins desordenados na 

superfície das partículas.  
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Figura A.7: Medidas de magnetização ZFC e FC das amostras dopadas com 10% de Fe, Mn, Cr e Al. O campo 

aplicado foi de 100 Oe. 
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