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RESUMO 
 

Neste trabalho nós investigamos as propriedades estruturais e magnéticas de amostras 

de ZnFe2O4 preparadas pelo método de reação do estado sólido e co-precipitação obtidas 

usando diferentes temperaturas de síntese. Medidas de difração de raios X (DRX) foram 

realizadas com o objetivo de verificar se a fase única foi obtida, assim como para determinar a 

pureza da amostra com relação à quantidade de fases espúrias existentes. A caracterização 

magnética foi feita através de medidas de magnetização em função do campo magnético 

aplicado (65 < H < 65 kOe) e em função da temperatura (2 < T < 400 K) usando um 

magentômetro SQUID da Quantum Design MPMS SQUID-EverCool. Além disso, nós 

analisamos a dependência do campo coercivo com a temperatura das nanopartículas de 

ZnFe2O4. Um modelo teórico que considera a distribuição de tamanhos de partículas foi 

utilizado para fazer o ajuste aos nossos dados experimentais de coercividade em função da 

temperatura. 
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ABSTRACT 
 

In this work, we have investigated the structural and magnetic properties of ZnFe2O4 

samples prepared via solid state reaction and co-precipitation obtained for using different 

annealing temperatures. Measurements of X-ray diffraction (XRD) were realized in order to 

verify both the single phase was obtained, as well as to determine the purity of the sample 

with respect to the amount of spurious phase existent. The magnetic characterization was 

carried out through magnetization measurements as function of applied magnetic field (65 < 

H < 65 kOe) and as function of temperature (2 < T < 400 K) using a magnetometer SQUID of 

the Quantum Design MPMS SQUID-EverCool. Besides, we analyze the dependence of the 

coercive field with the temperature in ZnFe2O4 nanoparticles. A theoretical model that 

considers the distribution of particles sizes was used to make the adjustment to our 

experimental data of coercivity as function of temperature. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, os fenômenos magnéticos observados em sistemas que apresentam 

dimensões reduzidas, da ordem de nanômetros, tem gerado grande interesse da comunidade 

científica. Investigações teóricas e experimentais têm sido feitas para esses materiais [1-7], 

uma vez que eles apresentam propriedades físicas únicas quando comparados com as 

propriedades apresentadas em sua forma massiva [8,9]. Entre os materiais magnéticos, as 

ferritas spinels têm atraído o interesse da comunidade científica tanto devido ao estudo em 

suas propriedades físicas fundamentais quanto à possibilidade de aplicações tecnológicas. A 

estrutura cristalina spinel possui dois sítios cristalograficamente diferentes: o sítio com 

simetria pontual tetraédrica (A) e o sítio com simetria pontual octaédrica (B). A ocupação dos 

íons metálicos na célula unitária das ferritas spinels pode dar origem às chamadas estruturas 

spinel normal e inversa. Na primeira os íons divalentes (M2+) ocupam os sítios A e os íons 

trivalentes (Fe3+) ocupam os sítios B, na segunda os íons divalentes ocupam os sítios B e os 

íons trivalentes são igualmente distribuídos entre os sítios A e B. 

A ferrita de zinco (ZnFe2O4) na forma massiva possui uma estrutura cúbica spinel 

normal [10] e apresenta um ordenamento antiferromagnético com uma temperatura de Néel, 

TN, em torno de 10 K [11,12]. No composto ideal a origem microscópica do 

antiferromagnetismo é devido ao acoplamento antiferromagnético entre os íons de ferro nos 

sítios octaédricos. No entanto, no caso real, a distribuição catiônica nos sítios A e B pode ser 

modificada pela da rota de preparação da amostra [13] afetando as propriedades magnéticas 

das amostras. Por exemplo, nanopartículas de ZnFe2O4 com tamanho médio de partículas de 

aproximadamente 5-20 nm podem apresentar um alto momento magnético mesmo a altas 

temperaturas. Isto é atribuído a mudança na distribuição dos íons divalentes e trivalentes entre 

os sítios A e B, fazendo com que a estrutura mude de spinel normal para uma estrutura spinel 

mista. 

É bem conhecido que abaixo de um tamanho crítico nanopartículas magnéticas são 

monodomínio, diferentemente do material na forma massiva, que apresenta uma estrutura de 

multidomínios magnéticos. A dependência da magnetização com a temperatura para esses 

materiais de monodomínio magnético é caracterizada pelo aparecimento de uma temperatura 

crítica, fazendo com que o sistema apresente dois comportamentos magnéticos distintos: (i) 
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abaixo de uma temperatura crítica, chamada de temperatura de bloqueio TB, (T < TB) a 

barreira de energia pode manter o vetor magnetização em duas ou mais orientações 

metaestáveis, (ii) acima da temperatura de bloqueio (T > TB), a energia térmica kBT (onde kB é 

a constante de Boltzmann), quando comparada com a barreira de energia (�EB = KeffV, onde 

Keff é a constante de anisotropia efetiva e V o volume da partícula), torna-se grande o bastante 

para levar ao regime superparamagnético (SPM). Na Prática não é fácil separar os efeitos da 

distribuição de tamanho das partículas e anisotropias magnéticas que determinam a altura da 

barreira de energia entre os níveis de energia. Um estudo do comportamento magnético para 

esse tipo de partícula foi feito com base na teoria superparamagnética que foi introduzida por 

Bean e Livingston em 1959 [14]. 

Neste trabalho nós mostramos a influência da temperatura de síntese sobre as 

propriedades estruturais e magnéticas em amostras de ZnFe2O4 em sua forma massiva e 

nanoestruturada. Os resultados de difração de raios X mostraram que todas as amostras foram 

obtidas com sucesso. Foi também observado nesses resultados um aumento no tamanho 

médio das partículas em função da temperatura de síntese. Os dados de magnetização 

deixaram evidente o efeito de desordem catiônica nos sítios A e B. Para as nanopartículas de 

ZnFe2O4 os dados de campo coercivo não estão em acordo os modelos de relaxação de Néel e 

Bean e Livingston, isto é, ele não decai com a raiz quadrada da temperatura. Deste modo, os 

dados experimentais foram ajustados usando um modelo generalizado [6] o qual propõe uma 

dependência da temperatura da temperatura de bloqueio devido à coexistência de partículas 

bloqueadas e desbloqueadas. Esse modelo generalizado foi capaz de ajustar com sucesso os 

dados de campo coercivo para uma ampla faixa de temperatura.   
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1- Tipos de Magnetismo 

 

2.1.1- Breve histórico 

Os primeiros fenômenos magnéticos foram observados na Grécia antiga a partir de 

observações de um minério conhecido como magnetita (Fe3O4), que tinha a propriedade de 

atrair pequenos fragmentos de ferro. A magnetita era facilmente encontrada na Magnésia 

(região da Grécia), daí a origem do seu nome. 

Acredita-se que a primeira aplicação prática do magnetismo tenha sido feita pelos 

chineses por volta de 1100 AC com a criação da bússola, que foi muito utilizada na navegação 

para a descoberta de novos continentes.  

O físico e médico inglês William Gilbert (1540-1603) foi o primeiro a desenvolver um 

estudo científico sobre magnetismo, ele publicou em 1600 o livro intitulado De Magnet, onde 

pela primeira vez, a Terra foi tratada como um grande magneto e que por isso as bússolas 

apontavam para o norte, já que, anteriormente acreditava-se que isto se devia a estrela do 

norte que atraia a agulha da bússola em sua direção. 

O magnetismo teve um grande progresso depois que Oersted em 1820 descobriu que 

uma corrente elétrica produz um campo magnético. A partir desse conhecimento foi possível 

produzir o primeiro eletroímã em 1825. A descoberta de Oersted possibilitou a Gauss realizar 

a primeira medida do campo magnético terrestre em 1832. Vários trabalhos realizados durante 

este século, principalmente os publicados por Faraday, possibilitaram a Maxwell, descrever 

matematicamente as observações de Faraday, unificando os fenômenos elétricos e 

magnéticos, através de suas famosas equações. No entanto, foi somente no século XX que os 

trabalhos realizados por Curie e Weiss conseguiram esclarecer o fenômeno da magnetização 

espontânea e sua dependência com a temperatura, assim como o postulado da existência dos 

domínios magnéticos para explicar como um material poderia ser magnetizado. Sendo 

posteriormente, com o surgimento da mecânica quântica, compreendida a origem 

microscópica do magnetismo. 

Atualmente os materiais magnéticos desempenham um papel importante no 

desenvolvimento da tecnologia. Esses materiais encontram uma grande variedade de 
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aplicações tecnológicas. Essas aplicações vão desde ímãs permanentes até os mais 

sofisticados componentes que são utilizados na indústria de computadores. Nas últimas 

décadas a gravação magnética tem ocupado grande parte das aplicações nessa área [15]. 

�

2.1.2- Diamagnetismo 

Substâncias diamagnéticas apresentam susceptibilidade magnética negativa (� < 0) e 

não apresentam momentos magnéticos permanentes. A origem do diamagnetismo pode ser 

explicada através da lei de Lenz, que afirma que a aplicação de um campo magnético externo 

resulta numa corrente elétrica induzida que cria um campo magnético oposto ao aplicado.  

 

 
Figura 2.1: Efeito do campo magnético externo sobre o momento magnético orbital. [10] 

 

Para entender melhor a origem do fenômeno do diamagnetismo vamos considerar um 

elétron (e-) em uma órbita particular normal a um campo magnético aplicado, como mostrado 

na figura acima. Quando o elétron se move numa região contendo um campo magnético 

aplicado, ele sofre a ação de uma força, para um elemento condutor ��� carregando uma 

corrente I na presença de um campo magnético, esta força é conhecida como força de Lorentz, 

dada por [16]: 

�� � �������	
� (2.1) 

no vácuo temos que 	
� � ��

�, e considerando que a carga e se move com uma velocidade ��, 
obtemos 

�� � ��������

� (2.2) 

Como � � ��, onde � é a frequência angular,  

� � ����� (2.3) 

Notemos que os campos aplicados considerados aqui são muito pequenos, assim eles 

produzem apenas uma pequena mudança em v (e ω). Dessa forma, vamos denotar essa 

pequena mudança por um delta (�) [16]. Fazendo:  
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� � �������� (2.4) 

onde �� é a massa do elétron e ������ é a mudança na aceleração.  

Substituindo (2.3) na equação (2.4), obtemos: 

����� � �������� � �������  

Ou 

�� � ������  (2.5) 

esta é a frequência de Larmor. 

O momento orbital magnético � de um elétron, com carga –e e massa m que se move 

em uma órbita circular com frequência angular � é dado por:   

�=IA  

onde I é a corrente e A é a área do loop, logo 

� � ���� � ������ ��� � �����
�  (2.6) 

sendo r o raio da órbita. 

A mudança no momento magnético devido ao campo é então: 

�� � ����
� �� (2.7) 

Substituindo (2.5) em (2.7), temos que 

�� � �������
���  (2.8) 

O efeito do campo aplicado H é mudar o momento magnético � por uma quantidade 

�� na direção negativa. 

Se o sólido for composto por um número N de átomos por unidade de volume e se 

assumirmos que os elétrons circulem em planos perpendiculares ao campo H, podemos 

escrever a susceptibilidade como: 

� � �� � �� ����
��� ����

�

�
 (2.9) 

Em vez de ��� na equação (2.9), deveríamos ter usado um raio efetivo R da órbita tal 

que  !�" �  ��" #  $�",  !�" representando o valor médio do quadrado da distância 

perpendicular do elétron a partir do eixo do campo. O valor médio do quadrado da distância 

dos elétrons a partir do núcleo é  ��" �  ��" #  $�" #  %�". Para uma distribuição esférica de 

cargas  ��" �  $�" �  %�", dessa forma temos que,  !�" � �
&  ��". Usando  !��" em vez de ��� 

na equação (2.9) [16], encontramos que 
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� � ������
'�� � ���"

�

�
 (2.10) 

esta é a fórmula clássica de Langevin para o diamagnetismo. 

Podemos observar que equação (2.10) a susceptibilidade é negativa e não depende da 

temperatura, o que está de acordo com os resultados experimentais. A figura 2.2 mostra a 

dependência da susceptibilidade magnética de um material diamagnético em função da 

temperatura. 

 

 

                      

 

 

Figura 2.2: Dependência da susceptibilidade � em função da temperatura T. 
 

O diamagnetismo está presente em todos os materiais, mas por apresentar uma 

resposta magnética muito fraca ele não é observado nos materiais que apresentam momentos 

magnéticos permanentes (paramagnéticos e ferromagnéticos). Essa propriedade é mais 

evidente em materiais que possuem a última camada eletrônica preenchida como os gases 

nobres (He, Ne, Ar, etc.) e alguns compostos iônicos (NaCl, NaF, etc.). 

Uma classe importante de materiais diamagnéticos são os supercondutores, esses 

materiais têm a propriedade de expulsar por completo o campo magnético aplicado sobre eles 

(Efeito Maissner), por isso são chamados de diamagnéticos perfeitos. 

 

2.1.3- Paramagnetismo  

Diferentemente do diamagnetismo, substâncias paramagnéticas apresentam momentos 

de dipolo magnéticos permanentes e uma susceptibilidade magnética pequena e positiva (� > 

0). 

Os momentos de dipolo magnéticos permanecem aleatoriamente orientados na 

ausência de um campo externo, de modo que a magnetização total da amostra é zero. Quando 

um campo externo é aplicado, há uma tendência para os momentos magnéticos se alinharem 

na direção do campo aplicado. Porém, a agitação térmica dos átomos se opõe a essa tendência 

e favorece a aleatoriedade dos momentos magnéticos [10]. Assim, espera-se que com o 

aumento da temperatura a susceptibilidade magnética diminua. Este é um comportamento 

0 

�

��

T

��
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típico de substâncias paramagnéticas, resultante da existência de spins desemparelhados nas 

camadas mais externas dos átomos, e é descrito pela lei de Curie: 

� � () (2.11) 

onde � é a susceptibilidade magnética, C é a constante de Curie e T a temperatura. 

A dependência da magnetização com a temperatura e com o campo magnético pode 

ser representada pela função de Langevin a partir de um ponto de vista clássico. Vamos 

considerar um espécime contendo um número n de átomos, cada um tendo um momento 

magnético �, proveniente dos momentos orbitais e de spin. Quando um campo magnético H é 

aplicado os momentos magnéticos giram na direção do campo a fim de diminuir a energia do 

sistema, ou seja,  

*+ ����,


� 

� � ��� -./ 0 (2.12) 

No estado de equilíbrio termodinâmico, a probabilidade de ocupação é proporcional ao 

fator de Boltzmann �123 4567 , onde kB é a constante de Boltzmann [10]. Assim, o número de 

momentos magnéticos em uma faixa infinitesimal da esfera compreendida entre � e �+d� é  

(ver figura 2.3): 

 
Figura 2.3: Efeito do campo magnético externo sobre o momento orbital. [10] 

 

89 � :8;�123 4567 � ��:��<= >?@A� 4567  (2.13) 

onde K é um fator de proporcionalidade, determinado pela condição de contorno: 

B 89 � 9C
�  (2.14) 

Fazendo D � � EF)7 , a fim de simplificar os cálculos, temos: 

�:� B �G >?@A /HI 0J
� 80 � 9 (2.15) 

Para um dado valor de H a uma temperatura T a magnetização M do sistema é: 

K � B � -./ 0C
� 89 (2.16) 
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Substituindo as equações (2.13) e (2.15) em (2.16), temos: 

K � �:�� B �G >?@A -./ 0 /HI 0J
� 80 (2.17) 

 

K � 9� L �G >?@A -./ 0 /HI 0J� 80
L �G >?@A /HI 0J� 80  (2.18) 

Fazendo uma substituição de variáveis, x = cos� e dx = - sen�d�, fica: 

K � 9� L ��GM8�1NNL �GM1NN 8�  (2.19) 

Após alguns passos algébricos na equação (2.19), obtemos: 

K � 9� O�G # �1G
�G � �1G � PDQ � 9� O-.RS D � PDQ (2.20) 

Mas n� é a magnetização máxima (M0) possível, assim: 

KK� � O-.RS D � PDQ (2.21) 

Fazendo a expansão em série de coth a, temos: 

KK� � TDU � D&
�V # �DW

X�V � Y Z � [�D� (2.22) 

onde D � <=
456. 

A equação acima é usada para calcular a magnetização de substâncias diamagnéticas e 

paramagnéticas, e é conhecida como função de Langevin [10].   

 

 
Figura 2.4: Gráfico da função de Langevin em função de a. [10] 
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O gráfico de L(a) em função de a é mostrado na figura 2.4. Podemos observar que 

L(a) tende a 1 para valores grandes de a, ou seja, quando a é grande o bastante o sistema 

tende a saturar (para H alto ou T pequeno). Quando a é pequeno, menor do que 

aproximadamente 0.5, L(a) é praticamente uma linha reta com coeficiente angular igual a 1/3, 

e podemos concluir que a magnetização M varia linearmente com o campo H. 

Para a muito menor que 1, L(a) = a/3. Assim, a equação 2.22, torna-se: 

K � 9�DU � 9��UEF)  (2.23) 

Temos então que: 

� � K � 9��
UEF) � () (2.24) 

Portanto, a constante de Curie é dada por: 

( � 9��
UEF (2.25) 

Até agora temos analisado substâncias contento um número n de átomos a partir de um 

ponto de vista clássico. Porém, um tratamento quântico é mais realístico e pode ser usado para 

estudar estas substâncias no estado paramagnético. Dessa forma, a partir de um ponto de vista 

quântico a dependência da magnetização com a temperatura e com o campo magnético pode 

ser representada pela função de Brillouin, dada por:  

onde 

D\ � ]^_�FEF) � �=EF)  (2.27) 

Quando a’ << 1, a função de Brillouin se reduz a: 

Assim, a magnetização será dada por: 

K � 9]�̂_�_ # P��F�UEF) � 9��``� 
UEF)  (2.29) 

onde 

Temos então que: 

 

	�_a D\� � �_ # P�_ -.RS b�_ # P�_ c Dd � P�_ -.RS Dd�_ (2.26) 

	�_a D\� � Dd��_ # P�U_  (2.28) 

��`` � ]^e_�_ # P��F (2.30) 
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É fácil ver que a constante de Curie é dada por: 

( � 9��``�
UEF  (2.32) 

 

2.1.4- Ferromagnetismo 

Um material ferromagnético é caracterizado por possuir uma magnetização espontânea 

mesmo na ausência de campo magnético aplicado, sua susceptibilidade magnética é positiva e 

de grande magnitude. Esses materiais são divididos em pequenas regiões, chamada de 

domínios. Cada domínio tem uma magnetização de saturação em uma dada direção, de tal 

forma que somando os vetores magnetização dos vários domínios à magnetização resultante 

total será nula (ver figura 2.5). A criação dos domínios ocorre para minimizar a energia do 

sistema. A região intermediária entre dois domínios magnéticos adjacentes com diferentes 

direções de magnetização é chamada de parede de domínio. 

 

 

Figura 2.5: Estrutura de domínios magnéticos. 
 

O ferromagnetismo resulta da interação entre spins desemparelhados de átomos 

vizinhos na rede cristalina de alguns cristais. Essa interação influência fortemente na 

magnetização do material. Pierre Weiss, no início do século XX, propôs um modelo teórico 

que leva em consideração essas interações, utilizando a aproximação de campo médio. Neste 

modelo, Weiss assumiu que existe um campo interno proporcional à magnetização. Esse 

campo interno é denominado de campo de Weiss ou campo molecular:  

Hm = �M (2.33) 

onde � é o coeficiente de campo molecular [10]. O campo total agindo sobre o material é: 

Ht = H + Hm (2.34) 

A equação 2.11 pode ser escrita como: 

� � K � 9��``�
UEF) � () (2.31) 
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� � Kf � () (2.35) 

Onde � é a densidade. Substituindo (2.34) na equação acima, onde H pode ser substituído pelo 

campo total agindo no material Ht: 

Kf� # �gK� � () (2.36) 

 

K � f() � gf( (2.37) 

Assim, 

� � () � gf( � () � 0h (2.38) 

onde �P é chamado de temperatura paramagnética de Curie. Esta expressão é conhecida como 

lei de Curie-Weiss e só é válida para a fase paramagnética (temperaturas acima de Tc) de um 

ferromagneto. Para a região ordenada (temperaturas abaixo de Tc), a susceptibilidade pode ser 

encontrada através da função de Brillouin (equação 2.26), que na região próximo da origem, 

pode ser aproximada para: 

Sendo �/�0 a magnetização espontânea relativa. Eliminando então a’, obtemos: 

Assim: 

� � i � �=i��_ # P�jUEF_) � �=gfi��_ # P�jUEF_ (2.41) 

Que tem a forma da lei de Curie-Weiss dada pela equação 2.38, com: 

A equação 2.41 descreve a dependência da temperatura da susceptibilidade magnética para 

temperaturas abaixo de TC. 

A partir da equação 2.38 é possível analisar a dependência magnética do material com 

a temperatura. A constante �P determina a temperatura que o material sofre uma transição de 

fase magnética (ferromagnética – paramagnética). Essa temperatura é conhecida como 

ii� � b_ # PU_ c D\�������� ii� � b EF)�=gfi�c D\ � gfi� (2.39) 

i � �=EF) k i��_ # P�EF)U_EF) � �=gfi��_ # P�l (2.40) 

( ���=i��_ # P�UEF_  (2.42) 

0 � )m � �=gfi��_ # P�UEF_  (2.43) 
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temperatura crítica ou temperatura de Curie, TC. Acima de TC (T>TC), a energia térmica 

prevalece sobre a energia de ordenamento magnético e o material passa a se comportar como 

um paramagnético, dessa forma a magnetização espontânea se anula, já para temperaturas 

abaixo de TC (T < TC) o material está no estado ordenado magneticamente, ou seja, no estado 

ferromagnético, ver figura 2.6. 

 
Figura 2.6: Dependência da magnetização M e da inversa da susceptibilidade �-1 em função da temperatura T. 
Abaixo de TC o material é ferromagnético e acima está em sua fase paramagnética. [16] 

 

A origem física do campo molecular, proposto por Weiss, permaneceu por muito 

tempo sem ser entendida, até que em 1928, com o auxílio da mecânica quântica, Heisenberg 

mostrou que ele era gerado por uma interação de troca entre os spins atômicos. O 

hamiltoniano de troca de Heisenberg tem a forma [16]: 

�Mno � ���_�pq��, q�p
�rp

 (2.44) 

onde a constante de troca Jij depende da distância entre dois átomos i e j considerados. Se Jij é 

positivo o estado de menor energia ocorre quando os spins são paralelos, que corresponde ao 

ferromagnetismo. Se Jij é negativo o estado de menor energia resulta do alinhamento 

antiparalelo dos spins, o que corresponde ao antiferromagnetismo. 

O comportamento dos domínios magnéticos determina a forma da curva de 

magnetização em função do campo magnético aplicado mostrado na figura abaixo (figura 

2.7). A linha tracejada representa um material sendo submetido a um campo magnético 

externo pela primeira vez, ou seja, um material virgem. À medida que o campo aumenta a 

magnetização também aumenta até certo ponto em que todos os momentos magnéticos estão 

apontando na mesma direção do campo, neste ponto tem-se a magnetização de saturação MS. 

Se diminuirmos o campo a magnetização também irá diminuir, mais não voltará pela mesma 

curva do material virgem, devido às imperfeições ou impurezas dentro do material, portanto 

quando H = 0 restará no material um valor de magnetização, conhecido como magnetização 

remanente MR. Para poder retirar essa magnetização é necessário aplicar um campo na direção 



13 
�

contrária, esse campo é denominado de campo coercivo HC, e é o valor de campo que 

minimiza a energia do sistema. A figura 2.7 mostra uma curva de histerese característica de 

materiais ferromagnéticos. 

 
Figura 2.7: Curva de MvsH típica de um material ferromagnético onde Ms é a magnetização de saturação, Mr é a 
magnetização remanente e Hc é o campo coercivo. 
 

2.1.5- Antiferromagnetismo 

Assim como no ferromagnetismo, o antiferromagnetismo resulta da interação entre 

spins, esta tende a alinhar os momentos magnéticos adjacentes de forma antiparalela um ao 

outro. Substâncias antiferromagnéticas apresentam susceptibilidade magnética positiva e 

pequena. 

A figura 2.8 mostra a dependência da susceptibilidade magnética de um material 

antiferromagnético em função da temperatura. A interação antiferromagnética desaparece 

acima de uma dada temperatura, chamada de temperatura de Néel, TN. Acima dessa 

temperatura o material é paramagnético e abaixo é antiferromagnético. Se compararmos a 

figura 2.8 com a figura 2.6 podemos notar que a temperatura de Néel TN desempenha o 

mesmo papel que a temperatura de Curie TC, ou seja, cada uma divide a escala de temperatura 

em duas regiões distintas, uma região ordenada magneticamente abaixo e uma região 

desordenada (paramagnética) acima [10].  
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Figura 2.8: Dependência da susceptibilidade � e da inversa da susceptibilidade �-1 em função da temperatura T. 
[10] 

 

Podemos notar que o gráfico de 1/� vs T na figura 2.8 é uma linha reta acima de TN e 

que ela extrapola para um valor de temperatura negativo a 1/� = 0. Pela equação da reta temos 

que: 

P� � ) # s(  (2.45) 

ou 

� � () # s � ()� ����s� (2.46) 

Comparando (2.46) com (2.38) notamos que o material obedece à lei de Curie-Weiss 

mais com um valor negativo de �. 

Um antiferromagnético simples pode ser visualizado como sendo constituído de duas 

sub-redes magnéticas A e B, sendo que, qualquer íon A tem somente íons B como vizinhos 

mais próximos e vice-versa, como mostrado na figura 2.9. 

 
Figura 2.9: Ordenamento antiferromagnético de sub-redes A e B. [10] 

 

A fim de descrever as propriedades magnéticas de antiferromagnetos, vamos aplicar a 

teoria de campo molecular, da mesma forma que no ferromagnetismo. Teremos agora dois 
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campos moleculares. O campo molecular HmA agindo sobre os íons A é proporcional, e na 

direção oposta, a magnetização da sub-rede B [10], com isso a equação (2.33) fica:  

HmA = –�MB (2.47) 

De forma similar,  

HmB = –�MA (2.48) 

Estas equações são válidas ambas acima e abaixo de TN. 

Podemos encontrar uma equação para a susceptibilidade na região paramagnética 

(acima de TN) de acordo com as equações (2.33) – (2.38). Da equação (2.35) temos que 

� � Kf � () (2.49) 

ou 

K) � f( (2.50) 

onde H pode ser substituído pelo campo total agindo no material Ht (equação 2.34), assim 

K) � f(� # t� (2.51) 

Escrevendo para cada sub-rede, temos: 

Ku) � f(\� # tu� � f(\�v gKF� (2.52) 

KF) � f(\� # tF� � f(\�v gKu� (2.53) 

onde (\ é a constante de Curie de cada subrede e H é o campo aplicado. Somando as duas 

equações, temos: 

�Ku # KF�) � f(\ � f(\gKF # f(\ � f(\gKu  

Como M = MA + MB, 

K) � �f(\ � f(\g�Ku # KF� 

K) � �f(\ � f(\gK 

K�) # f(\g� � �f(\ 

K � �f(\�) # f(\g� 

Kf � �(\
�) # f(\g� 

 

De (2.49) temos então que: 

�t � Kf � �(\
�) # f(\g� (2.54) 

 

Se compararmos esta equação com a equação (2.46) encontrada experimentalmente, 

vemos que elas são equivalentes, com ( � �(\ e 0 � f(\g. 
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Na região antiferromagnética (abaixo de TN), cada sub-rede é magnetizada 

espontaneamente, assim como a rede de um ferromagnético é, sem campo aplicado, mais em 

sentidos opostos. Essa magnetização espontânea em uma sub-rede vem do campo molecular 

criado pela outra sub-rede. Quando H é zero, a qualquer temperatura abaixo de TN, temos que: 

M = MA + MB = 0  

então 

MA = –MB (2.55) 

As equações (2.52) e (2.53) também são válidas aqui, já que os efeitos de saturação 

não são importantes perto de TN, e assim M continua sendo proporcional ao campo total. 

Quando T = TN e H = 0, a equação (2.52) torna-se: 

Ku)w � �f(\gKF (2.56) 

Como 0 � f(\g, 

Ku)w � �0KF (2.57) 

bKuKFc )w � �0 (2.58) 

Substituindo (2.55) em (2.58), temos: 

)w � 0 (2.59) 

Para calcular a magnetização de cada sub-rede vamos considerar a magnetização 

específica i � K f7  em vez de M. A magnetização específica fracionada da sub-rede A será 

então dada, para qualquer temperatura e campo, por: iui�u � 	�_a D\� (2.60) 

onde  D\ � �= EF)7 , então 

iui�u � 	�_a �=E) � (2.61) 

onde B é a função de Brillouin e H é o campo total agindo sobre a sub-rede A. Da equação 

(2.47) e (2.55) temos que: 

HmA = –�MB = �MA  

Sabendo que i � K f7 , 

M = ��  

MA = �A� 
 

Logo, temos que: 

HmA = ��A� (2.62) 
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Substituindo (2.62) em (2.61), temos a magnetização fracionada da sub-rede A: ixyi�u � 	�_a �=gixyEF) � (2.63) 

com uma expressão similar para a sub-rede B. 

O gráfico das magnetizações das duas sub-redes é mostrado na figura abaixo. 

 
Figura 2.10: Magnetizações espontâneas das sub-redes A e B a temperaturas abaixo de TN. [10] 
 

É importante salientar que a susceptibilidade magnética é descrita de diferentes 

maneiras para acima e abaixo de TN. No estado paramagnético (acima de TN) a dependência 

da temperatura da susceptibilidade magnética é dada pela equação 2.54. Já para o estado 

ordenado (abaixo de TN) a dependência magnética do material com a temperatura é dada pela 

equação 2.63.  

 

2.1.6- Ferrimagnetismo 

O ordenamento dos momentos magnéticos em substâncias ferrimagnéticas é 

semelhante ao antiferromagnetismo, porém, neste caso os momentos magnéticos em cada sub-

rede não são iguais de tal forma que há uma magnetização total resultante não nula (figura 

2.11). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Ordenamento dos momentos magnéticos em um composto ferrimagnético. 



18 
�

Substâncias ferrimagnéticas também consistem de domínios magneticamente 

saturados e podem exibir uma magnetização espontânea considerável a temperatura ambiente. 

Elas apresentam o fenômeno de magnetização de saturação e histerese magnética, semelhante 

a um material ferromagnético. Sua magnetização espontânea desaparece acima de uma dada 

temperatura crítica TC, tornando-se um material paramagnético. 

Entre as substâncias ferrimagnéticas os materiais denominados ferrites desempenham 

um papel importante devido a suas enormes possibilidades de aplicações tecnológicas. O 

físico francês Louis Néel, em 1948, forneceu as bases teóricas para o entendimento das 

ferritas. Sua fórmula química pode ser escrita como MO.Fe2O3, onde M é um íon metálico 

divalente tal como o zinco, manganês, cadmio, ferro, níquel, cobre, cobalto e magnésio. As 

ferritas cúbicas têm a estrutura cristalina do tipo spinel. Nesta estrutura os íons metálicos 

ocupam os espaços entre os íons de oxigênio, que tem um arranjo do tipo face cúbica 

centrada. Esses espaços são de dois tipos, um conhecido como tetraédrico (ou sítio A), pois o 

íon metálico se encontra no centro de um tetraedro cujos vértices são ocupados por íons de 

oxigênio (figura 2.12a), e outro conhecido como octaédrico (ou sítio B), já que os íons de 

oxigênio ao redor do íon metálico ocupam os cantos de um octaedro (figura 2.12b). Porém, os 

íons metálicos nem sempre ocupam todos os sítios disponíveis na célula unitária. Somente 

oito sítios tetraédricos (A) e 16 sítios octaédricos (B) são realmente ocupados. 

 

     
Figura 2.12: (a) Sítio tetraédrico ou sítio A. (b) Sítio octaédrico ou sítio B. 

 

Existem duas diferentes formas de ocupação dos íons na célula unitária, uma chamada 

estrutura spinel normal e outra estrutura spinel inversa. Na estrutura spinel normal os íons 

divalentes (M2+) ocupam os sítios A e os íons trivalentes (Fe3+) ocupam os sítios B. Ferritas 

de zinco (ZnFe2O4) e de cádmio (CdFe2O4) tem essa estrutura e são ambas 

(a) 

(b) 

       Íon de oxigênio 

       Íon metálico num 
sítio tetraédrico  

       Íon metálico num 
sítio octaédrico 
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antiferromagnéticas, devido à interação antiferromagnética entre os íons de Fe3+ nos sítios B, 

caracterizando uma estrutura spinel normal. Já na estrutura spinel inversa os íons divalentes 

ocupam os sítios B e os íons trivalentes são igualmente distribuídos entre os sítios A e B. As 

ferritas de ferro (Fe3O4), cobalto (CoFe2O4) e níquel (NiFe2O4) tem a estrutura do tipo spinel 

inversa, e são todas ferrimagnéticas. As estruturas normal e inversa são consideradas como 

casos extremos, já que medidas de raios X e difração de nêutrons mostram que estruturas 

intermediárias podem existir. Essa distribuição dos íons divalentes nos sítios A e B em 

algumas ferritas pode ser alterada por tratamento térmico [10]. 

As propriedades magnéticas das ferritas dependem fortemente da distribuição dos íons 

magnéticos entre os dois tipos de sítios. A magnetização de saturação de uma ferrita a 0 K 

pode ser calculada conhecendo o momento magnético de cada íon, a distribuição dos íons 

entre os sítios A e B e o fato de que a interação de troca entre os sítios A e B é negativa [10]. 

A tabela abaixo mostra os valores calculados e medidos, em �B por molécula, para as séries de 

ferritas de manganês a zinco: 

 

Tabela 2.1 - valores dos momentos calculados e medidos na série das ferritas de metais de transição 3d [10]. 

Ferrita Mn Fe Co Ni Cu Zn 

�H calculado 5 4 3 2 1 0 

�H medido 4.6 4.1 3.7 2.3 1.3 0 

  

Independentemente da estrutura a ferrita de manganês (MnFe2O4) deveria apresentar 

um valor de seu momento magnético total igual a 5 µB por molécula, uma vez que os íons 

Mn2+ e Fe3+ possuem um momento magnético de 5 µB cada. No entanto, como pode ser 

observado na tabela 2.1 o momento magnético medido para MnFe2O4 é 4.6 µB. As 

discrepâncias entre teoria e experimento, mostradas na tabela acima, são geralmente 

atribuídas a um ou ambos dos seguintes casos: 

a) A contribuição orbital para o momento magnético total dos íons não são exatamente 

zero. Isso é verdade principalmente para o caso do íon de Co2+. 

b) A estrutura não pode ser completamente inversa. E, como mencionado 

anteriormente, o grau de inversão às vezes pode ser alterado por tratamento 

térmico. 

 

Para estudar as propriedades magnéticas de substâncias ferrimagnéticas, vamos aplicar 

a teoria de campo molecular, usando dois campos moleculares, proporcionais à magnetização 
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das duas sub-redes, como feito para antiferromagnetos. Como para ferrimagnetos os sítios A e 

B são cristalograficamente diferentes, essa teoria torna-se muito mais complicada. Um íon 

num sítio A tem um arranjo e um número diferente de vizinhos comparado com o mesmo íon 

num sítio B, dessa forma, a interação AA em um ferrimagnético será diferente da interação 

BB [10].  

Vamos considerar aqui três tipos de interações como mostrado na figura abaixo. 

 

 

  

  

Figura 2.13: Interações de troca entre íons em uma ferrita cúbica inversa. 
 

 Assumindo existir n íons magnéticos idênticos por unidade de volume, com uma 

fração � localizada nos sítios A e uma fração � (= 1 – �) nos sítios B. Sendo �A o momento 

médio de um íon A na direção do campo a temperatura T. Então a magnetização da sub-rede 

A é MA = �n�A. Fazendo n�A = Ma. Temos MA = �Ma e MB = �Mb [10]. A magnetização total é 

M = MA + MB = �Ma + �Mb (2.64) 

O campo molecular agindo sobre a sub-rede A é 

HmA = –�ABMB + �AAMA, (2.65) 

de forma similar 

HmB = –�ABMA + �BBMB, (2.66) 

onde os sinais correspondem a suposição de uma interação negativa (antiparalela) entre os 

íons A e B e uma interação positiva (paralela) entre íons A. 

Os coeficientes �AA e �BB não são iguais, e são expressos como frações de �AB. 

z � guuguF �������������{ � gFFguF   

Substituindo nas equações (2.65) e (2.66), temos 

HmA = –�AB�Mb + �AB��Ma  

HmA = –�AB(��Ma – �Mb) (2.67) 

HmB = –�AB(	�Mb – �Ma) (2.68) 

Estas duas equações são válidas ambas acima e abaixo de TC. 

Na região paramagnética (acima de TC), assumimos o comportamento da lei de Curie, 

como feito para o antiferromagnetismo, dado pela equação (2.50), 

K) � f(6  

A 

A 

B 

B 

Sítios A Sítios B 
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Escrevendo para cada sub-rede, temos: 

KG) � f(� # tu� (2.69) 

K|) � f(� # t|� (2.70) 

Eliminando Ma, Mb, HmA e HmB a partir das equação (2.64) e (2.67)-(2.70), 

encontramos a seguinte relação para a suscetibilidade �: 

� � Kf � () � guFf(�}~�� # z # {�)� � guFf()�z} # {~� # guF�f�(�}~�z{ � P� (2.71) 

Podemos escreve na forma 

P� � )( # P�� � �) � 0  

P� � ) # �( ��7 �( � �) � 0 
(2.72) 

Onde 

P�� � guFf��}~ # z}� # {~��  

� � guF�f�(}~�}�P # z� � ~�P # {���  

0 � guFf(}~�� # z # {�  

A figura 2.14 é um gráfico da parte fisicamente significativa da equação (2.72). Na 

região de altas temperaturas o último termo da equação (2.72) torna-se desprezível, e a 

equação se reduz a uma lei de Curie-Weiss: 

� � () # �( ��7 �  

Esta é a equação de uma reta, mostrada na linha tracejada na figura abaixo.  

 
Figura 2.14: Variação teórica do inverso da susceptibilidade com a temperatura para um ferrimagnético acima 
da temperatura de Curie [10]. 
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Na região ferrimagnética (abaixo de TN), cada sub-rede é magnetizada 

espontaneamente, sem campo aplicado, mais em direções opostas, pelo campo molecular 

agindo sobre ela. A magnetização observável é: 

|M| = |MA| - |MB|  

A magnetização de cada sub-rede é dada pela equação (2.60). A magnetização 

específica fracionada da sub-rede A é então: 

iui�u � 	�_a D\� � 	�_a �=EF)� (2.73) 

onde B é a função de Brillouim e o campo H aqui é igual ao campo molecular HmA agindo 

sobra a sub-rede A. Colocando �(=M/�) em vez de M, as equações (2.67) e (2.68), ficam 

HmA = –�AB�(���a – ��b)  

HmB = –�AB�(	��b – ��a)  

As magnetizações espontâneas fracionada das duas sub-redes são dadas por: 

ixyi�u � 	 b_a �=guFf�z�iG�v ��i|�EF) c (2.74) 

ix5i�F � 	 b_a �=guFf�{~i|�v ��iG�EF) c 
(2.75) 

O gráfico das magnetizações das duas sub-redes é mostrado na figura abaixo. 

 
Figura 2.15: Magnetizações espontâneas das sub-redes A e B e a magnetização de saturação resultante �S, para 
um ferrimagnético cúbico típico. [10] 

 

 

2.2- Superparamagnetismo 

O fenômeno do superparamagnetismo é observado em materiais magnéticos na forma 

nanoestruturada. Abaixo de um certo tamanho crítico de partícula não é mais energeticamente 

favorável a criação dos domínios magnéticos (figura 2.5), e deste modo, é preferível 
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energeticamente ter uma estrutura de um único domínio, ou monodomínio, uma vez que a 

energia necessária para formação das paredes de domínios é maior do que a energia 

necessária para se ter um monodomínio. Um estudo do comportamento magnético desse tipo 

de partícula é feito com base na teoria superparamagnética que foi introduzida por Bean e 

Livingston em 1959 [14]. 

A teoria do superparamagnetismo considera que os momentos magnéticos atômicos no 

interior de uma partícula se movam coerentemente, isto é, o momento magnético pode ser 

representado por um vetor clássico simples, com magnitude [17]: 

� = �atN (2.76) 

onde �at é o momento magnético atômico e N é o número de átomos magnéticos que compõe 

a partícula. 

Se considerarmos que cada partícula no conjunto não possui anisotropia (Keff = 0), o 

comportamento magnético destas partículas no estado superparamagnético é bem descrito 

pela função de Langevin, dada pela equação 2.22, uma vez que os momentos magnéticos das 

partículas se assemelham com os sistemas paramagnéticos (ver seção 2.1.3). Porém, no estado 

superparamagnético o momento magnético das partículas é relativamente maior que no estado 

paramagnético, daí o seu nome. 

Podemos considerar, para esse sistema de partículas monodomínio, que elas possuem 

uma anisotropia uniaxial efetiva Keff (que inclui as contribuições das anisotropias magnéticas), 

assim, a energia total do sistema pode ser dada por: 

E = KeffVsin
2
� (2.77) 

onde � é o ângulo entre o momento magnético e a direção de fácil magnetização e V é o 

volume da partícula. 

A figura 2.16 mostra a variação da energia de anisotropia de uma partícula 

monodomínio com anisotropia uniaxial em função da direção de magnetização sem campo 

magnético aplicado. A barreira de energia �EB = KeffV separa os dois estados de mínima 

energia (� = 0º e � = 180º). Quando a energia térmica é maior que a barreira de energia kBT  > 

KeffV (kB é a constante de Boltzmann) a partícula passa de uma posição de equilíbrio a outra 

(estado superparamagnético). Se a energia térmica não é suficiente para que a partícula possa 

vencer a barreira de energia kBT < KeffV, ela permanecerá em um dos dois estados de mínima 

energia (estado bloqueado).  
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Figura 2.16: Energia de uma partícula de monodomínio em função do ângulo do vetor de magnetização para H 
= 0. 

 

Quando um campo magnético é aplicado, a energia total da partícula é dada por: 

E = KeffVsin
2
� - �Hcos� (2.78) 

Assim, quando um campo magnético é aplicado a barreira de anisotropia será menor 

que KeffV, e será dada pela diferença entre os mínimos de energia��* � :�``� bP � =�������c
�
, 

como mostrado na figura 2.17. 

 
Figura 2.17: Dependência da energia de uma partícula de monodomínio em função do ângulo do vetor de 
magnetização na presença de um campo magnético aplicado H. 

 

Para conhecer o comportamento da magnetização das partículas vamos supor um 

sistema formado por um conjunto de partículas com anisotropia uniaxial a uma temperatura T, 

com magnetização inicial Mi devido ao campo magnético aplicado H. Ao se retirar o campo 
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em um tempo t = 0, algumas partículas iram reverter sua magnetização, pois elas terão 

energia térmica suficiente para vencer a barreira de anisotropia, e dessa forma, a 

magnetização do sistema irá diminuir. A taxa de diminuição da magnetização é proporcional à 

magnetização existente e ao fator de Boltzmann �������
�5� , já que este dá a probabilidade de 

uma partícula ter energia térmica suficiente para superar a barreira de energia e reverter sua 

magnetização, temos então: 

�8K8� � ��K�1�����456 � K�  (2.79) 

onde a constante de proporcionalidade �� � N
�� é chamada fator de frequência, com valor 

aproximado de 109
s

-1. Integrando a equação acima, temos: 

B 8KK � �B 8��
�

�
��

��
 (2.80) 

K� � K��1�� (2.81) 

Se o estado inicial é o estado saturado, então Mr = Mi, usando a equação 2.79: 

P� � ���1�����456  (2.82) 

esta equação é conhecida com lei de Arrhenius. 

O comportamento magnético das partículas no regime superparamagnético depende do 

tempo de medição (
m) da técnica experimental utilizada com respeito ao tempo de relaxação 

(
). Se 
m > 
 as partículas se encontram no equilíbrio térmico (estado superparamagnético), 

enquanto que, se 
m < 
 as partículas parecerão estáticas (estado bloqueado), ou seja, 

permaneceram bloqueadas num mínimo de energia. Geralmente, em medidas magnéticas DC 

típicas, o tempo de medida é de aproximadamente 100 segundos. Substituindo esse valor e o 

valor de f0 na equação 2.82 podemos encontrar um volume crítico, abaixo do qual a partícula 

está no estado superparamagnético: 

�m � �VEF):  (2.83) 

Podemos determinar também, a partir da equação 2.82, considerando um volume fixo, 

a temperatura de bloqueio TB: 

)F � :�``��VEF  (2.84) 

A temperatura de bloqueio (TB) é a temperatura de transição do estado 

superparamagnético para o estado ferromagnético. Em temperaturas acima de TB, o sistema se 
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comporta como superparamagnético (desbloqueado), e abaixo dessa temperatura (T < TB) o 

sistema encontra-se no estado ferromagnético (bloqueado).  

A coercividade de uma partícula no estado superparamagnético é zero (HC = 0). Para 

partículas no estado bloqueado o campo coercivo será o campo magnético necessário para 

modificar a barreira de energia dada por: 

�* � :�``� kP � Kx�:�``l
�
 (2.85) 

Quando um campo é aplicado a barreira de energia pode ser reduzida a 25kBT, o que 

permite a ativação térmica, esse campo é o campo coercivo e é dado por: 

�* � :�``� kP � mKx�:�``l
� � EF) (2.86) 

resolvendo a equação acima para HC, e substituindo a equação 2.84, encontramos uma 

expressão para o campo coercivo: 

�m � �:�``Kx �P � k�VEF):�``�lNj�� � �:�``Kx TP � b ))FcNj�Z (2.87) 

Esta expressão é bastante utilizada no estudo de sistemas de pequenas partículas. 

 

 

2.2.1- Modelo de Stoner-Wohfarth 

Stoner e Wohlfarth, em 1948, desenvolveram um modelo que descreve a 

magnetização de partículas monodomínio no estado bloqueado (T = 0) conhecido como 

modelo de Stoner-Wohfarth [18]. Esse modelo não considera a interação entre as partículas e 

considera rotações coerentes do momento magnético das partículas. 

A figura 2.18 mostra uma partícula monodomínio com anisotropia uniaxial na 

presença de um campo magnético H formando um ângulo � com o eixo de fácil 

magnetização e o momento magnético que forma um ângulo � com o mesmo. Para este caso a 

energia e a magnetização são dadas, respectivamente, por: 

E = KeffVsin
2
� – MSHcos(�–�) (2.88) 

M = MScos(�–�) (2.89) 

onde Keff é a constante de anisotropia efetiva, V é o volume da partícula e MS é a magnetização 

de saturação.   
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Figura 2.18: Partícula monodomínio com campo magnético externo aplicado (H). 

 

Resolvendo a equação 2.88 a partir da minimização da energia em relação ao ângulo �, 

pode-se calcular a curva de histerese em função do ângulo �, como mostrado na figura 2.19. 

Para o ciclo de histerese de um sistema de partículas não interagentes e com eixo fácil 

orientado aleatoriamente no espaço eles encontraram que a remanência é igual à metade da 

magnetização de saturação (MS) e que o campo coercivo é dado por: 

m � �,���:�``Kx  (2.90) 

 
Figura 2.19: Curvas de histerese calculadas por Stoner e Wohlfarth [18]. 

 

A figura 2.19 mostra curvas de histerese em função do ângulo �. Podemos observar 

que o valor do campo coercivo é máximo para � = 0 e � = 180º, ou seja, quando o campo 

magnético aplicado é paralelo ou antiparalelo ao eixo de fácil magnetização. Por outro lado, 

quando o campo magnético é perpendicular (� = 90º) ao eixo fácil não é observada a 

histerese (Hc = 0). 
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2.3 - Difração de raios X 

A difração de raios X é uma das principais técnicas utilizada para caracterização 

estrutural de materiais cristalinos.  

Um grande avanço para o entendimento da difração de raios X foi dado em 1912, 

quando o físico alemão Von Laue argumentou que se os cristais fossem formados por átomos 

regularmente espaçados, e que se os raios X fossem ondas eletromagnéticas com 

comprimento de onda menor que os espaços interatômicos, então deveria ser possível difratar 

raios X por meio de cristais [19].   

As experiências feitas por Von Laue despertaram grande interesse em dois físicos 

ingleses, W. H. Bragg e W. L. Bragg. Este último, em 1912, formulou uma expressão 

matemática muito simples para expressar as condições necessárias para a difração. Essa 

expressão é conhecida como a lei de Bragg. Em sua formulação, Bragg deduziu que o feixe 

incidente, normal ao plano de reflexão, e o feixe difratado são sempre co-planares e que o 

ângulo entre o feixe difratado e o feixe transmitido é sempre 2�. A relação de Bragg pode ser 

facilmente deduzida a partir da figura 2.20. A difração ocorrerá quando houver interferência 

construtiva, e para isso, é necessário que a diferença entre os caminhos seja um múltiplo 

inteiro do comprimento de onda (n�) que é igual a soma das distâncias ;	 e 	(. Assim: 

9} � ;	 # 	( (2.91) 

Como ;	 � 	( � 8 /HI 0, 

9} � �8 /HI 0 (2.92) 

Essa relação é conhecida com a lei de Bragg, onde n é um número inteiro, � é o comprimento 

de onda da radiação incidente, d é a distância interplanar e � é o ângulo de incidência. 

 
Figura 2.20: Difração dos feixes de raios X do ponto de vista de Bragg. 
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A esfera de Ewald apresenta uma melhor visualização do fenômeno de difração, e foi 

introduzida por P.P. Ewald. Na abordagem de Ewald a difração pode ser visualizada tanto no 

espaço real como no espaço recíproco [20]. A rede recíproca é um modo simples de 

representar o fenômeno de difração de raios X.  

Um vetor qualquer no espaço recíproco ( �) pode ser representado por uma 

combinação linear de três vetores primitivos a*, b* e c* com os índices de Miller (h, k, l), dado 

pela equação abaixo: 

G = ha* + kb* + lc* (2.93) 

A relação de Ewald pode ser encontrada considerando uma onda incidente com um 

vetor de propagação k0 e comprimento de onda �. Se definirmos o comprimento de k0 como 

sendo o inverso do comprimento de onda 

|k0| = 1/� (2.94) 

então a onda é inteiramente caracterizada e k0 é dito ser seu vetor de onda. Quando a onda 

incidente é espalhada elasticamente, o comprimento de onda permanece constante. Assim, a 

onda espalhada é caracterizada por um vetor de onda diferente, k1, que tem o mesmo 

comprimento de k0 [20]. 

|k1| = |k0| = 1/� (2.95) 

O raio da esfera de Ewald é igual ao comprimento do vetor k0, que em módulo é igual 

a 1/�, como mostrado na figura 2.21. A origem da rede recíproca se dá no ponto em que o 

vetor de onda incidente, k0, após ter passado pelo cristal, toca a esfera de Ewald. Quando a 

onda é difratada pelo cristal, o vetor k1 tocará a esfera originando um segundo ponto. O vetor 

que une k0 a k1 é chamado de vetor da rede recíproca, d*. A condição para que haja difração é 

que pelo menos dois vetores toquem (ou cruzem) a esfera (ver figura 2.21). 

A partir da figura 2.21 podemos observar facilmente que o vetor k1 é uma soma de 

dois vetores, k0 e d*
hkl: 

k1 = k0 + d*
hkl (2.96) 

Lembrando que |d*| = 1/d, onde d é a distância interplanar, decompondo os vetores de 

onda em relação ao ângulo �, e usando a equação acima, a lei de Bragg pode ser facilmente 

encontrada: 

|k1| sen� = k0 sen� = 
N
�|d*| (2.97) 

2d sen� = � (2.98) 
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Figura 2.21: Visualização da difração usando a esfera de Ewald [20]. 

 

 

2.3 – O Método Rietveld de Refinamento 

O método Rietveld é um modelo bastante poderoso para análises estruturais da maioria 

dos materiais cristalinos na forma de pó. Esse método de refinamento, muito utilizado até 

hoje, é baseado na ideia sugerida por Rietveld na década de 60 [21, 22].  

A ideia por trás do método de Rietveld é considerar todo o padrão de difração em pó 

usando uma variedade de parâmetros refináveis [23], tais como: parâmetros da função perfil, 

parâmetros da estrutura cristalina, dentre outros (ver tabela 2.2). A análise Rietveld de 

refinamento consiste em ajustar uma curva teórica ao padrão de difração observado, e baseia-

se no método dos mínimos quadrados, visando minimizar a diferença entre as intensidades 

calculadas e observadas. A função minimizada nesse método é dada por: 

q¡ � �¢��$�£|¤ � $�nG¥n��
C

�
 (2.99) 

onde wi é o peso de cada intensidade, dado por wi = 1/yi, $�£|¤ e $�nG¥n são as intensidades 

observadas e calculadas para o i-ésimo ponto, respectivamente, e n é o número total de 

pontos. 

As intensidades calculadas, $�nG¥n, são determinadas a partir do módulo ao quadrado do 

fator de estrutura (|Fk|
2) do modelo estrutural somando com as contribuições na vizinhança 

das reflexões de Bragg mais o background [24], e é dada por: 

$�nG¥n � q �[4¦�4¦�§��0� � �04� 4̈; # $|�
4

 (2.100) 



31 
�

onde S é o fator de escala, k representa os índices de Miller pra reflexão de Bragg, Lk é uma 

função que inclui o fator de polarização e o fator de Lorentz, � é a função perfil da reflexão, 

Pk é a função de orientação preferencial, A é o fator de absorção, Fk é o fator de estrutura para 

a k-ésima reflexão de Bragg e ybi é a intensidade do background para o i-ésimo ponto. 

A obtenção de um bom ajuste com uso prático do método Rietveld, está diretamente 

relacionado com a qualidade dos dados de difração de pó, ou seja, quanto melhor a qualidade, 

melhor o resultado. Porém, é importante selecionar corretamente a sequência dos vários 

grupos de parâmetros que serão refinados [20]. A tabela abaixo mostra uma sugestão de uma 

sequência a seguir no refinamento: 

 

Tabela 2.2: Sequência dos parâmetros refinados [24] 

Codeword Parâmetros 
1 Fator de escala 
2 Deslocamento da amostra 
3 Coeficientes de background (3) 
4 W (função perfil) 
5 NA, NB 
6 A, B, C (parâmetro de rede) 
7 Posições atômicas (x,y,z)* 
8 Coeficiente térmico isotrópico 
9 Fator de ocupação do átomo no sítio 

10 V (função perfil) 
11 U (função perfil) 

 

*As posições atômicas de cada elemento são refinadas somente quando os átomos não 

apresentam posições especiais, tais como, valores semi-inteiros, 1/3, 2/3 e outros. 

 

É de suma importância no refinamento a análise gráfica, de tal forma que, para se 

considerar um refinamento como muito bom, o padrão de difração teórico, calculado pelo 

programa, deve se aproximar o máximo possível do padrão de difração experimental.  

As contribuições de cada um dos parâmetros refináveis podem ser vistas em detalhes 

no guia do refinamento Rietveld elaborado por McCusker et. al. [25].  
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CAPÍTULO 3 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 
 

3.1 - Produção das amostras 

 

3.1.1- Forma massiva 

As amostras na forma massiva (bulk) de ferrita de zinco (ZnFe2O4) foram preparadas 

pelo processo de reação do estado sólido. Inicialmente, quantidades estequiométricas de 

óxidos de ZnO e Fe2O3 foram misturadas usando um almofariz de ágata para misturar e 

homogeneizar os óxidos de partida. Após esse procedimento as amostras foram levadas a um 

forno convencional e colocadas para reagir em atmosfera aberta a 900, 1100, 1200 e 1300ºC 

por 12h com o objetivo de obter amostras de ZnFe2O4. Todas as amostras foram 

caracterizadas estruturalmente usando difração de raios X com o objetivo de verificar se a 

fase cristalina desejada foi crescida e também para determinar a pureza da amostra com 

relação à quantidade de fases espúrias. 

 

 

3.1.2- Forma nanoesruturada 

Para síntese das nanopartículas da ferrita de zinco (ZnFe2O4) foi utilizado o método de 

co-precipitação, seguindo os procedimentos do trabalho de Mendonça e colaboradores [26], 

como ilustrado na figura 3.1. Inicialmente uma solução aquosa de nitrato de zinco (Zn(NO2)3) 

e nitrato de ferro (Fe(NO3)3) foi preparada. Em seguida utilizou-se uma solução aquosa de 

hidróxido de sódio (NaOH) para controlar o pH. A solução co-precipitada foi então lavada 

várias vezes com água destilada para eliminar substâncias indesejáveis e depois secas a 50ºC. 

Para obter a ferrita de zinco os precursores foram calcinados a diferentes temperaturas (T = 

300, 500, 650 e 850ºC). O diagrama mostrado abaixo mostra a sequência de etapas usada para 

obter as amostras. 
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Figura 3.1: Diagrama do método de co-precipitação usado para obtenção das amostras de ferritas de zinco na 
forma nanoestruturada. 

 

Como feito para o caso das amostras na forma massiva todas as amostras crescidas 

foram caracterizadas estruturalmente com o objetivo de verificar se a fase cristalina desejada 

foi obtida e também para determinar a pureza da amostra com relação à quantidade de fases 

indesejadas.  

 

 

3.2 - Caracterização Estrutural 

As medidas de difração de raios X foram realizadas usando um difratômetro de raios 

X de marca Rigaku com radiação Cu–Kα, pertencente ao departamento de Física da UFS, 

configurado numa geometria Bragg-Brentano, como mostrado na figura 3.2. O feixe de raios 

X, gerado pelo tubo de raios X, passa pelo colimador (fenda soller, que para o nosso caso não 

foi utilizada, uma vez que nosso equipamento não possui esta fenda) e pela fenda de 

divergência, e incide na amostra, que se encontra em um suporte. O feixe difratado passa 

Zn(NO2)3 + H2O Fe(NO3)3 + H2O 

NaOH + H2O 

Solução 

Precipitado 

Calcinação ZnFe2O4 

Secagem a 50ºC 
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pelas fendas e incide no detetor. Os braços do goniômetro giram no plano vertical. O ângulo 

entre o feixe incidente e o feixe difratado durante a varredura é de 2�.  

Os dados foram coletados no modo contínuo com passo de 0,02 e velocidade de 

0,5º/min no intervalo angular 2� de 25º a 70º. O refinamento Rietveld foi feito usando o 

software livre DBWS9807, usando a interface DBWSTools 2.3 [27]. 

 
Figura 3.2: Configuração Bragg-Bretano de um difratômetro tradicional, R é o raio do goniômetro [20]. 
 

 

3.3 - Caracterização Magnética 

As medidas magnéticas apresentadas nesse trabalho foram feitas usando um 

magentômetro SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) da Quantum Design 

MPMS SQUID-EverCool operado no modo DC e RSO pertencente ao departamento de Física 

da UFS e no instituto de física “Gleb Wataghin” da Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP. A figura 3.3 mostra um esquema do magnetômetro SQUID com seus principais 

componentes. O princípio de operação do sensor SQUID é baseado no aprisionamento de 

fluxo de campo magnético em uma junção supercondutora chamada de junção Josephson 

[10]. Este equipamento é capaz de realizar medidas com campo magnético de até 7 T, em um 

intervalo de temperatura de 2 K a 800 K. 
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Figura 3.3: Magnetômetro SQUID. 

 

A caracteriação magnética foi realizada através de medidas de magnetização em 

função da temperatura no modo ZFC (Zero Field Cooling) e FC (Field Cooling) com campo 

magnético aplicado de 1000 ou 100 Oe, na faixa de temperatura de 2 a 400K, para as amostras 

na forma massiva e nanoestruturada, respectivamente. Foram realizadas também medidas de 

magnetização em função do campo magnético aplicado (MvsH) em diferentes temperaturas, 

com campo magnético variando de 65 < H < 65 kOe.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

O estudo das propriedades físicas de ferritas spinels tem sido objeto de grande 

interesse da comunidade científica por várias décadas. As propriedades magnéticas destes 

materiais dependem fortemente da distribuição dos íons magnéticos entre os sítios A e B (ver 

seção 2.1.6). Um material muito bom para estudar este efeito é a ferrita de zinco (ZnFe2O4), 

devido ao caráter não magnético do átomo de zinco. Diversos trabalhos encontrados na 

literatura têm investigado a distribuição catiônica nesse composto a partir de diversas 

técnicas, tais como: difração de nêutrons [28, 12], estrutura fina de absorção de raios X 

estendido (EXAFS) [29, 30], espectroscopia Mössbauer [31 – 33, 12], magnetização [28, 32, 

34], entre outras.  

Hofmann e colaboradores [28], através de medidas de difração de nêutrons, mostraram 

que o ordenamento antiferromagnético neste composto dá lugar ao ordenamento 

ferrimagnético com o aumento da inversão catiônica. Shim e colaboradores [34] têm mostrado 

através de medidas de ressonância magnética nuclear que o ordenamento antiferromagnético 

encontrado na ferrita de zinco na forma nanoestruturada tem a mesma origem da interação 

encontrada na ferrita de zinco massiva, ou seja, interação de supertroca B-B, e que um 

ordenamento ferrimagnético com uma temperatura de transição de 460 K coexiste com um 

ordenamento antiferromagnético com uma temperatura de transição de 10 K na ferrita de 

zinco na forma nanoestruturada. Oliver e colaboradores [33] têm relatado que os spins 

situados no sítio B são localmente inclinados, e isso surge a partir dos momentos do Fe3+ no 

sítio B, que estão alinhados paralelo ou antiparalelo ao campo aplicado.  

A seguir nós mostraremos um estudo sistemático realizado usando duas técnicas 

experimentais em amostras de ferrita de zinco (ZnFe2O4) em sua forma massiva e 

nanoestruturada. 

 

4.1- Ferrita de Zinco (ZnFe2O4) na Forma Massiva 

A figura 4.1 mostra as medidas de difração de raios X a temperatura ambiente 

realizadas nas amostras de ZnFe2O4 para temperaturas de síntese variando 900 < T < 1300ºC. 

A figura exibe também o refinamento Rietveld feito utilizando o software livre DBWS9807, 
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como descrito nas referências 21 e 35. Todos os padrões de raios X mostrados na figura 4.1 

mostram que a fase única foi obtida com sucesso, ou seja, sem a presença de fases espúrias. 

As amostras possuem simetria cúbica pertencente ao grupo espacial Fd-3m. O refinamento 

mostrado acima foi feito para um valor de desordem catiônica fixo (chamaremos aqui de 

desordem catiônica o desvio da distribuição dos íons 2+ e 3+ entre os sítios A e B em relação 

às estruturas normal e inversa ideais) o qual foi obtido a partir das medidas magnéticas que 

serão apresentadas mais adiante. Como pode ser observado na figura 4.1 um bom refinamento 

foi obtido para todas as amostras. 
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Figura 4.1: Medidas de difração de raios X realizadas para ZnFe2O4 tratada a T = 900, 1100, 1200 e 1300ºC 
durante 12 h. A linha sólida representa o padrão calculado usando o refinamento Rietveld. Os índices de Miller e 
as barras em preto correspondem aos picos do padrão da ferrita de zinco (ZnFe2O4) encontrado na literatura 
(PDF 22-1012) reportado por Koenig et. al. [36]. 
 



38 
�

Na figura 4.2 são apresentadas medidas de magnetização em função do campo 

(MvsH), realizadas a temperatura ambiente, com campo magnético variando de 65 < H < 65 

kOe para amostras de ZnFe2O4 sintetizadas a diferentes temperaturas (T = 900, 1100, 1200 e 

1300ºC). 

Como comentado acima a estrutura cristalina ideal apresentada pelo composto 

ZnFe2O4 é spinel normal, ou seja, os íons divalentes (Zn2+) ocupam os sítios A e os íons 

trivalentes (Fe3+) ocupam os sítios B, e dessa forma, uma vez que o comportamento 

magnético desse composto tem origem na interação antiferromagnética entre os íons de ferro 

no sítio B, ela deveria possuir magnetização líquida igual a zero. No entanto, a figura 4.2 

mostra que existe, após a subtração do sinal paramagnético (ver insert da figura), um pequeno 

efeito de saturação magnética para todas as amostras. Esse resultado pode ser explicado com 

base na desordem catiônica existente nesse composto, ou seja, a distribuição dos íons 2+ e 3+ 

entre os sítios A e B pode não ser aquela esperada para a estrutura spinel normal. A migração 

de íons de ferro do sítio B para o sítio A, por outro lado, gera um novo tipo de interação 

magnética entre os íons de ferro agora localizados nos sítios A e B. Shim, Hofmann e 

colaboradores [34, 28] têm mostrado através de medidas de difração de nêutrons que a energia 

dessa interação é muito maior do que aquela existente entre íons de ferro localizados no sítio 

A fazendo com que os íons de ferro situados nos sítios A e B permaneçam ordenados até alta 

temperatura (≈ 600K). Portanto, as propriedades magnéticas desse composto dependem 

fortemente da distribuição dos íons magnéticos entre os dois tipos de sítios. Assim, 

determinar a desordem catiônica é de suma importância para conhecer as propriedades 

magnéticas das ferritas.  

A desordem catiônica usada nos refinamentos mostrados na figura 4.1, foi calculada 

usando os dados de magnetização de saturação das amostras da figura 4.2, através da seguinte 

relação: 

Kx � ©��``���&ª���u��F
�̈ �P�� (4.1) 

onde MS é a magnetização de saturação em emu/g, �eff (Fe
3+) é o momento magnético efetivo, 

�F é o magnéton de Bohr em erg/G, PM é o peso molecular da ferrita de zinco e X é a 

porcentagem da desordem catiônica. 
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Figura 4.2: Curvas de magnetização em função do campo magnético realizadas a 300 K nas amostras de 
ZnFe2O4 tratadas a diferentes temperaturas (T = 900, 1100, 1200 e 13000C). 
 

A tabela 4.1 mostra os valores de desordem catiônica extraídos a partir dos dados de 

magnetização de saturação das amostras e os parâmetros de rede extraídos do refinamento 

Rietveld. Esses resultados estão em acordo com os resultados reportados na literatura, ou seja, 

para amostras massivas há um pequeno desvio da estrutura spinel normal para esse composto.  

 

Tabela 4.1 – Parâmetros estruturais extraídos das analises das medidas de raios X e magnetização realizadas a 
temperatura ambiente. 

Temperatura 

de síntese (ºC) 

Desordem Catiônica 

(%) 

Magnetização de 

saturação (emu/g) 

Parâmetros de rede (Å) 

900 0,09 0,11 a = b = c = 8.4396(2) 

1100 0,25 0,29 a = b = c = 8.4410(2) 

1200 0,40 0,46 a = b = c = 8.4325(2) 

1300 0,53 0,62 a = b = c = 8.4303(2) 
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Figura 4.3: Medidas de magnetização em função da temperatura realizadas a H = 1000 Oe nas amostras 
ZnFe2O4 tratadas a diferentes temperaturas (T = 900, 1100, 1200 e 1300ºC). O inset mostra o inverso da 
susceptibilidade magnética em função da temperatura. 

 

A figura 4.3 mostra medidas de magnetização em função da temperatura a H = 1000 

Oe para as amostras de ZnFe2O4 tratadas a 900, 1100, 1200 e 1300ºC. Essas medidas mostram 

um pico em T ≈ 10 K que pode estar relacionado com a temperatura de Néel (TN) dos 

compostos [11, 12] e que há uma mudança na forma do pico da transição que fica mais agudo 

com o aumento da temperatura. Por outro lado, nós não conseguimos ajustar a 

susceptibilidade usando o modelo de Curie-Weiss «� � m
6ª¬ para todo intervalo de 

temperatura indicando que ainda há uma parte da amostra que não sofreu transição de fase a T 

= 10 K. Esse fato fortalece a hipótese de que a desordem catiônica gera uma interação 

magnética que se mantém até altas temperaturas [28, 34]. Como pode ser observado no insert 

da figura 4.3 o inverso da susceptibilidade não é linear com a temperatura como deveria ser 

esperado para um material na sua fase paramagnética. 

Para concluir nós podemos afirmar que as medidas de magnetização combinadas com 

a difração de raios X mostram um efeito de desordem catiônica nas amostras de ferrita de 

zinco na forma massiva. 
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4.2 - Comportamento superparamagnético da ferrita de zinco 

O efeito da desordem catiônica nas propriedades magnéticas pode ser melhor 

evidenciado para sistemas de nanopartículas. Deste modo, nanopartículas de ferrita de zinco 

foram preparadas utilizando o método de co-precipitação, como descrito na seção 3.1.2. Para 

caracterização das amostras foram feitas medidas de difração de raios X e magnetização. As 

medidas de difração foram realizadas com o objetivo de investigar as propriedades estruturais 

do material, tais como tamanho de grão, parâmetros de rede, desordem catiônica e etc. 
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Figura 4.4: Medidas de difração de raios X realizadas para ZnFe2O4 tratada a T = 300, 500, 650 e 850ºC durante 

6 h. As linhas sólidas representam o padrão calculado usando o refinamento Rietveld e a diferença entre os 

padrões calculado e medido. Os índices de Miller e as barras em preto correspondem aos picos do padrão da 

ferrita de zinco (ZnFe2O4) encontrado na literatura (PDF 22-1012) reportado por Koenig et. al. [36]. 
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A figura 4.4 mostra as medidas de difração de raios X a temperatura ambiente 

realizadas nas amostras de ZnFe2O4 para diferentes temperaturas de síntese. A figura exibe 

também a diferença entre os padrões experimental e calculado que tem sido analisado pelo 

método Rietveld. Todos os padrões de raios X mostrados na figura 4.4 são consistentes com 

uma fase cúbica, pertencente ao grupo espacial: Fd-3m. A equação de Scherrer: 

�� � � :}{®¯°0F (4.2) 

foi utilizada para calcular o tamanho das partículas através da largura a meia altura do pico 

(FWHM) obtida a partir do refinamento, onde K é o fator de forma, � é o comprimento de 

onda da radiação eletromagnética, 	 é a largura a meia altura do pico de difração e �B é o 

ângulo de difração de Bragg. Para corrigir principalmente a divergência do feixe causada por 

erros do equipamento nós utilizamos uma medida da amostra padrão de hexaborato de 

lantânio (LaB6).  

A função pseudo-Voigt (pV) foi utilizada em todos os refinamentos mostrados neste 

trabalho. Esta função é definida como uma combinação de outras duas funções uma 

Lorentziana (L) e uma Gaussiana (G), e é dada por: 

pV = L + (1 – )G (4.3) 

onde  é um parâmetro que nos fornece a contribuição percentual da função Lorentziana (L) e 

da função Gaussiana (G) que contribuem para o perfil do pico.  

A tabela 4.2 é o resumo dos principais parâmetros extraídos a partir do refinamento 

Rietveld. A desordem catiônica foi extraída do parâmetro fator de ocupação do refinamento 

Rietveld. O tamanho médio das partículas foi calculado pela equação de Scherrer (equação 

4.2). Como pode ser observado há um aumento do tamanho do grão e uma diminuição na 

desordem catiônica com o aumento da temperatura de síntese. 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros estruturais extraídos das analises das medidas de raios X a temperatura ambiente. 

Temperatura 
de síntese (ºC) 

Desordem Catiônica 
(%) 

Tamanho médio 
das partículas 

(nm) 

Parâmetros de rede 
(Å) 

300 23 5(1) a = b = c = 8.4436(5) 

500 21 8(1) a = b = c = 8.4288(2) 

650 19 21(3) a = b = c = 8.4291(5) 

850 8 72(5) a = b = c = 8.4263(3) 
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A figura 4.5 mostra as medidas de magnetização ZFC (zero-field-cooling) e FC (field-

cooling) realizadas a H = 100 Oe em função da temperatura (2 < T < 400 K) para as amostras 

de ZnFe2O4 sintetizadas a 300, 500, 650 e 850ºC. O insert na figura mostra a curva de 

magnetização ZFC-FC na região de baixa temperatura para a amostra sintetizada a 850ºC. 

Todas as curvas de magnetização apresentam um pico cuja posição depende da temperatura 

de síntese das amostras. Como pode ser observado há presença de histerese térmica na região 

de baixas temperaturas e acima da temperatura de pico a magnetização cai com o inverso da 

temperatura. Esse comportamento é típico de sistemas de nanopartículas magnéticas onde a 

temperatura do pico é conhecida como temperatura de bloqueio do sistema. Além disso, 

diferentemente dos dados para a sua forma massiva, a magnetização das nanopartículas de 

ZnFe2O4 apresentam um valor de magnetização diferente de zero para todo intervalo de 

temperatura. Como comentado acima, ZnFe2O4 possui uma estrutura do tipo spinel normal, 

dessa forma sua magnetização líquida deveria ser igual a zero. O aparecimento de uma 

magnetização diferente de zero deve estar ligado com a maior desordem catiônica gerado 

devido a diminuição de tamanho da partícula, a qual gera uma estrutura diferente da spinel 

normal. Essa desordem catiônica gera no material uma magnetização diferente de zero devido 

à migração dos íons Fe3+ para os sítios tetraédricos. Por outro lado, as curvas de magnetização 

mostradas na figura 4.5 podem ser explicadas usando a teoria do superparamagnetismo (ver 

seção 2.2) na qual cada nanopartícula magnética monodomínio de ZnFe2O4 está separada por 

uma barreira de energia que depende do volume e das anisotropias magnéticas das partículas. 

Este fato produz duas regiões distintas na curva de magnetização: i) T > TB (temperatura de 

bloqueio) onde a partícula se encontra no estado conhecido como superparamagnético e ii) T 

< TB para a qual a partícula está no estado chamado de bloqueado. Geralmente a temperatura 

de bloqueio é aproximadamente igual à temperatura onde se observa o pico na curva de ZFC-

FC. Como pode ser observado na figura, há um aumento da TB com o aumento da temperatura 

de síntese. 

O aumento da temperatura de síntese também pode provocar o aumento da 

distribuição de tamanhos das amostras uma vez que a largura da curva de ZFC-FC aumenta 

[37]. O insert da figura 4.5 mostra que na amostra sintetizada a mais alta temperatura T = 

850ºC a distribuição deve ser bimodal, pois podemos observar um pico referente à TB, 

associado a partículas pequenas (comportamento superparamagnético), e um pico referente à 

temperatura de Néel (TN), associado a partículas maiores (comportamento massivo). O 

comportamento magnético de sistemas de nanopartículas magnéticas pode ser afetado por 
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efeito de interações inter e intra-partícula e a distribuição de tamanhos. De um ponto de vista 

teórico, esses dois efeitos são muito difíceis de separar, no entanto para o nosso caso o efeito 

da distribuição de tamanho pode ser mais importante uma vez que a magnetização das 

partículas é pequena devido ao seu caráter antiferromagnético. 
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Figura 4.5: Curvas de magnetização ZFC-FC medidas a H = 100 Oe realizadas nas amostras de ZnFe2O4 para 
diferentes temperaturas de síntese (T = 300, 500, 650 e 850ºC). O insert mostra a curva de magnetização ZFC-
FC na região de baixas temperaturas para a amostra sintetizada a 850ºC. 

 

A figura 4.6 mostra medidas de magnetização em função do campo (MvsH), realizadas 

a 300 K, com campo magnético variando de 65 < H < 65 kOe para amostras de ZnFe2O4 

sintetizadas a diferentes temperaturas (T = 300, 500, 650 e 850ºC). Podemos observar que as 

curvas não saturam como previsto pela teoria do superparamagnetismo. Elas também não 

apresentam coercividade e nem remanência indicando que estão no regime 

superparamagnético (T > TB), o que está de acordo com as medidas de magnetização em 

função da temperatura, como pode ser visto na figura 4.5. Por outro lado, do ponto de vista da 

teoria do superparamagnetismo, esse sistema exibe duas características geralmente não 

apresentadas por sistemas de nanopartículas magnéticas: i) para a estrutura spinel normal o 

tipo de interação magnética entre spins atômicos deveria gerar um momento magnético total 

nulo e ii) devido ao efeito da desordem catiônica ou descompensação das sub-redes 
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magnéticas as partículas apresentam momento magnético diferente de zero e como há dois 

tipos de interações magnéticas fazendo o sistema apresentar duas transições magnéticas uma a 

baixa (≈ 10 K) e outra a alta temperatura (≈ 600 K) o momento magnético das partículas 

muda com a temperatura. Na seção abaixo nós mostraremos que a mudança no momento 

magnético não é grande o suficiente para afetar o comportamento do campo coercivo das 

partículas o qual foi ajustado com um modelo que supõe um valor constante para a 

magnetização de saturação das partículas. 

 

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

ZnFe
2
O

4

M
ag

ne
ti

za
çã

o 
(e

m
u/

g)

H (kOe)

  300ºC
  650ºC
  850ºC

T = 300K

 
Figura 4.6: Curvas de magnetização em função do campo realizadas a 300K para as amostras de ZnFe2O4 

sintetizadas em temperaturas de 300, 650 e 850ºC. 
 

 

4.3 - Dependência com a temperatura (T) do campo coercivo (HC) da ZnFe2O4 

O papel da distribuição de tamanho sobre as propriedades magnéticas de 

nanopartículas de ZnFe2O4 é melhor evidenciado através da dependência do campo coercivo 

com a temperatura. A dependência da coercividade e da remanência em função da 

temperatura é mostrada na figura 4.7 para a amostra tratada a 300ºC. O insert da figura 4.7 

apresenta as curvas de magnetização em função do campo magnético medidas em diferentes 

temperaturas. Como podemos observar a remanência e a coercividade diminui em função da 

temperatura e vai quase à zero para temperaturas acima de TB. Esse comportamento está em 

acordo com a teoria do superparamagnetismo.�
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Figura 4.7: Campo coercivo em função da temperatura para a amostra de ZnFe2O4 sintetizada a 300ºC. O inset 
apresenta curvas de MvsH para essa amostra medida em diferentes temperaturas. 

 

O campo coercivo para um sistema constituído de um conjunto de nanopartículas 

magnéticas idênticas e não interagentes pode ser obtido considerando o modelo de Stoner-

Wohlfarth (T = 0) [18]. No entanto, um modelo mais real foi aquele apresentado por Bean e 

Livingston [14] o qual considera o efeito da temperatura. Desta forma, a dependência do 

campo coercivo com a temperatura (ver figura 4.7), foi ajustada usando a equação abaixo: 

m�)� � �,X':�``Kx TP � b ) )F"c
Nj�Z (4.4) 

onde Keff é a constante de anisotropia efetiva, MS é a magnetização de saturação e <TB> é a 

temperatura média de bloqueio. O expoente na temperatura na equação 4.4 nem sempre é 

usado como sendo 1/2, isso ocorre quando todos os eixos fáceis das partículas tem a mesma 

direção do campo magnético aplicado [14]. Quando há uma orientação aleatória dos eixos 

fáceis das partículas o expoente na temperatura passa a ser 3/4 [38]. 

A figura 4.8 mostra o ajuste feito usando a equação 4.4 nos dados experimentais da 

amostra ZnFe2O4 calcinada a 300ºC. Como podemos observar, um bom ajuste com os dados 

experimentais é obtido somente na região de baixas temperaturas, quando a maioria das 

partículas está bloqueada. Este desacordo entre teoria e experimento pode ser explicado pelo 

fato de que este modelo não leva em consideração os efeitos de distribuição de tamanhos e 

interação magnética entre partículas, e para o nosso caso o efeito de distribuição de tamanhos 

parece prevalecer, uma vez que o momento magnético da ferrita de zinco não é muito alto. 
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Figura 4.8: Coercividade em função da temperatura para a amostra ZnFe2O4 aquecida a 300ºC. As linhas sólidas 
são ajustes feitos usando HC(T) = HC(0)[1 – (T/<TB>)

1/2
] para duas diferentes regiões de temperatura. 

 

Muitos estudos da coercividade de um sistema de nanopartículas magnéticas com uma 

larga distribuição de tamanhos têm levado em conta que somente as partículas bloqueadas, 

cuja fração relativa muda com a temperatura, contribuem para a coercividade do sistema. 

Porém, partículas no estado superparamagnético podem ter um importante papel na 

determinação da dependência do campo coercivo com a temperatura. Nunes e colaboradores 

[6, 39] mostraram para um sistema metálico de CuCo que os desacordos encontrados 

utilizando-se o modelo de Bean e Livingston mostrado anteriormente (equação 4.4) e os 

dados experimentais podem ocorrer devido a dois fatores: interações magnética entre as 

partículas e a distribuição de tamanhos. Como comentado anteriormente, para o nosso caso, a 

distribuição de tamanhos pode desempenhar um papel mais importante devido a três fatores: 

(i) a distribuição de barreiras de energia gerada pela distribuição de volumes; (ii) a variação 

da fração relativa de partículas no regime superparamagnético com a mudança da 

temperatura, e seu efeito de diminuir a coercividade média dos sistemas de pequenas 

partículas; (iii) a magnetização das partículas é pequena devido ao seu caráter 

antiferromagnético. 

A maioria dos modelos encontrados na literatura [40, 41] calcula a temperatura de 

bloqueio média do sistema ( )F") da equação 4.4 da seguinte forma: 

 )F" � L )F��)F�8)F±�L ��)F�8)F±�
 (4.5) 
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onde ��)F� é a distribuição da temperatura de bloqueio. Essa equação se ajusta aos dados 

experimentais somente na região para T << TB. Esses desacordos geralmente ocorrem por não 

serem considerados os efeitos (i) e (ii), mencionados acima. Para corrigir esse erro, Nunes e 

colaboradores [6, 39] consideraram a temperatura de bloqueio média somente das partículas 

bloqueadas para cada temperatura, ou seja, deve-se obter  )F" em função da temperatura, 

 )F"6, descrevendo a temperatura média de bloqueio das partículas bloqueadas. Dessa forma, 

conhecendo-se a distribuição de barreiras de energia do sistema,  )F"6 pode ser calculado por: 

 )F"6 � L )F��)F�8)F±6L ��)F�8)F±6
 (4.6) 

A figura 4.9 mostra o gráfico da temperatura média de bloqueio (<TB>T ), equação 4.6, 

para a amostra de ferrita de zinco sintetizada a 300ºC. Esse procedimento também foi feito 

para as demais amostras de ferrita de zinco sintetizadas a 500, 650 e 850ºC. Todas as 

amostras apresentaram um comportamento semelhando com o mostrado na figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 - Cálculo da temperatura de bloqueio média (<TB>T ) usando a equação 4.6. 

 

Substituindo a equação 4.6 em 4.4, teremos o campo coercivo das partículas 

bloqueadas (HCB): 

mF�)� � ² �:�``Kx TP � b ) )F"6c
³Z (4.7) 

onde � e � são constantes que dependem do alinhamento dos eixos fáceis das partículas. Essa 

equação dá o valor da coercividade média somente para as partículas bloqueadas. Porém, as 
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partículas no estado superparamagnético, mesmo não apresentando coercividade, influenciam 

no campo coercivo médio do sistema, de forma a diminuí-lo, como mostrado na figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10: Curvas de magnetização de um conjunto de partículas no regime superparamagnético e bloqueado 
[6, 36]. 

 

Kneller e Luborsky [42] levaram em conta a influência das partículas 

superparamagnéticas sobre o campo coercivo e mostraram que para um conjunto de 

nanopartículas superparamagnéticas e bloqueadas o campo coercivo médio do sistema pode 

ser escrito como: 

 m"6 � K��)�
�x # K��)�mF�)�

 (4.8) 

onde a coercividade devido às partícula bloqueadas, HCB, é dada pela equação 4.7, a 

magnetização remanente, Mr, é dada por: 

K��)� � ²Kx B ��)F�8)F
±

6
 (4.9) 

onde � é um parâmetro que depende do grau de orientação das partículas e �S é a soma da 

susceptibilidade dos spins livre, �FS, e a susceptibilidade superparamagnética, �SP, que pode 

ser escrita como: 

�x � () # �VKx�UEF) B)F��)F�8)F
6

�
 (4.10) 
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Como a coercividade do nosso sistema parece ser afetado pela distribuição de 

tamanhos nós usamos o modelo descrito por Nunes e colaboradores [6]. 

Para calcular a função distribuição da temperatura de bloqueio, f(TB), nós fizemos a 

derivada da diferença entre as curvas FC e ZFC mostradas na figura 4.5 (-d(FC – ZFC)/dT). A 

figura 4.11 mostra as curvas obtidas da função de distribuição de TB e os ajustes feitos para as 

amostras de ferrita de zinco sintetizadas a 300, 500, 650 e 850ºC usando a função de 

distribuição: 

onde $� é um fator de ajuste, A é a área da curva, w é a largura a meia altura, xc é o valor do 

pico da curva. Com f(TB), calculamos as integrais L )F��)F�8)F±6  e L ��)F�8)F±6 , e a partir 

da equação 4.6 obtemos o valor da temperatura média de bloqueio  )F"6. Usando esse valor 

de  )F"6 o campo coercivo médio das partículas bloqueadas, HCB, pode ser calculado, a partir 

da equação 4.7. Com os cálculos do campo coercivo das partículas bloqueada (HCB), 

magnetização remanente (Mr) e da susceptibilidade superparamagnética total (�S) foi possível 

obter o campo coercivo médio do sistema ( m"6) utilizado no ajuste do modelo. É preciso 

dizer que os melhores ajustes foram obtidos considerando �FS = 0. 
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Figura 4.11 - Curvas da derivada de menos a diferença entre as curvas FC e ZFC, função distribuição da 
temperatura de bloqueio, e os seus ajustes utilizando a função gaussAmp. 

 

A figura 4.12 mostra a dependência da temperatura do campo coercivo, HC(T), para 

amostras de ZnFe2O4 sintetizadas a 300, 500, 650 e 850ºC. Os dados experimentais foram  

$ � $� # ;�1�M1M´�µ�¶µ  (4.11) 
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obtidos fazendo-se a média do valor positivo e negativo do campo coercivo nas curvas de 

MvsH. A linha sólida foi calculada usando o modelo proposto, dado pela equação 4.8. O valor 

inicial de magnetização de saturação (MS), para cada amostra de ferrita de zinco, foi calculado 

usando os dados de desordem catiônica (ver tabela 4.2), através da relação 4.1 e a constante 

de anisotropia efetiva (Keff) na equação 4.7 foi inicialmente considerada um parâmetro livre a 

ser determinado. Pode-se observar um bom acordo entre teoria e nossos dados experimentais, 

o que nos permite dizer que a contribuição das partículas superparamagnéticas e a 

dependência da temperatura da temperatura de bloqueio médio são importantes para descrever 

o campo coercivo em uma ampla faixa de temperatura. Um pequeno desacordo entre o ajuste 

usando o modelo e os dados experimentais, para a amostra sintetizada a mais alta temperatura 

T=850ºC é observado na região de baixa temperatura. Isto pode está relacionado com a larga 

distribuição de tamanho apresentada para essa amostra, como pode ser observado no insert da 

figura 4.5, isto é, a presença de partículas grandes as quais apresentam comportamento 

massivo (estrutura de multi-domínio magnético) não pode ser levada em consideração no 

modelo. 
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Figura 4.12: Dependência com a temperatura do campo coercivo para amostras de ZnFe2O4 sintetizadas a 300, 
500, 650 e 850ºC. As linhas sólidas são ajustes feitos usando o modelo generalizado.   
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Os parâmetros extraídos a partir do melhor ajuste usando o modelo proposto e das 

analises de raios X são mostrados na tabela 4.3. Como podemos observar, <TB>T diminui 

com a diminuição da temperatura de síntese, enquanto que Keff e MS aumentam. Isto é 

consistente com o fato de que uma diminuição no tamanho médio de partícula acarreta em um 

aumento da contribuição da anisotropia de superfície para Keff a qual é o resultado da soma 

das anisotropias magnetocristalina, de forma, magnetoelástica e de superfície. No mesmo 

sentido, o aumento da magnetização de saturação é relacionado com o aumento da desordem 

catiônica das amostras (ver tabela 4.2). 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros experimentais para amostras de ZnFe2O4 sintetizadas a 300, 500, 650 e 850ºC. A 
<TB>T, magnetização de saturação e a constante de anisotropia efetiva foram extraídos a partir dos melhores 
valores do ajuste do campo coercivo, e os tamanhos de partícula foram calculados a partir dos dados de raios X.  

Temperatura 
de síntese (ºC) 

Tamanho da 
partícula (nm) 

<TB>T  
(K) 

MS 
(emu/g) 

Keff  

(erf/cm3) 

300 5(1) 20.3 26.4 32 000 

500 8(1) 24.0 24.3 27 000 

650 21(3) 54.3 22.7 18 000 

850 72(5) 71.5 9.8 4 000 

 

Finalmente podemos concluir dizendo que em sua forma massiva a ferrita de zinco 

apresenta uma estrutura spinel normal e sua magnetização líquida deveria ser igual a zero, 

porém, nossos dados de magnetização mostraram o aparecimento de uma magnetização 

diferente de zero, o que é uma clara evidência do efeito da desordem catiônica. Nas amostras 

na forma nanoestruturada o aumento da desordem catiônica com a diminuição do tamanho de 

partícula provoca um aumento da magnetização de saturação. Portanto, a desordem catiônica 

influência fortemente nas propriedades magnéticas da ferrita de zinco.  

É importante salientar que este efeito de desordem catiônica deve ser considerado não 

somente para a ferrita de zinco, mais também para uma variada gama de materiais, 

principalmente os que apresentam dois sítios cristalográficos diferentes. 

  

 

 

 



53 
�

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho foram produzidas com sucesso ferrita de zinco na forma massiva e 

nanoestruturada, pelos métodos de reação do estado sólido e co-precipitação, respectivamente,  

para diferentes temperaturas de síntese. Os dados de raios X mostraram que todas as amostras 

possuem fase única pertencente ao grupo espacial Fd-3m. O refinamento Rietveld foi 

realizado em todas as amostras com o objetivo de investigar as propriedades estruturais da 

ferrita de zinco, tais como: tamanho de grão, parâmetro de rede, desordem catiônica e etc. 

Apesar de pequeno, as amostras de ZnFe2O4 na forma massiva apresentaram um 

aumento da magnetização de saturação com o aumento da temperatura de síntese e isso foi 

atribuído ao aumento da desordem catiônica das amostras. Assim, o aparecimento de uma 

magnetização diferente de zero nesse composto é uma clara evidência do efeito de desordem 

catiônica, isto é, da migração de íons de ferro do sitio B para o sítio A. 

Para as amostras de ZnFe2O4 na forma nanoestruturada observamos um aumento no 

tamanho médio de partícula com o aumento da temperatura de síntese enquanto que a 

desordem catiônica diminuiu. As medidas de magnetização ZFC-FC mostraram um aumento 

na temperatura de bloqueio com o aumento do tamanho médio de partícula, em acordo com os 

dados de difração de raios X. Além disso, nós investigamos a dependência do campo coercivo 

com a temperatura e observamos que ele diminui à medida que T aumente e vai quase à zero 

para temperaturas acima de TB. Nós usamos o modelo apresentado por Bean e Livingston [14] 

para fazer o ajuste aos nossos dados experimentais de campo coercivo em função da 

temperatura, porém, um bom ajuste foi obtido somente na região de baixas temperaturas. 

Dessa forma, foi usado um modelo que leva em conta o efeito da larga distribuição de 

tamanho das nossas amostras para fazer o ajuste. O modelo teórico usado se ajustou bem aos 

nossos dados experimentais em uma ampla faixa de temperatura, além disso, as constantes de 

anisotropia efetiva e magnetização de saturação estão de acordo com os valores encontrados 

na literatura. 
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
1) Testar o modelo para outros sistemas com sítios diferentes; 

2)  Testar o modelo para esse mesmo sistema com as partículas previamente orientada 

no campo magnético; 

3)  Utilizar agentes quelantes ou outras técnicas de obtenção para melhorar a 

distribuição de tamanhos e testar o modelo; 
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