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RESUMO 

Nanomateriais de FePt na fase tetragonal de face centrada (fct), SmCo e 

Carbeto de Cobalto têm sido bastante estudados para a aplicação em gravação 

magnética e imãs de elevado desempenho, devido as suas energias 

magnetocristalinas e coercividades elevadas. Nanopartículas de FePt 

unidimensionais foram propostas na tentativa de obter melhora no alinhamento 

magnético das estruturas auto-organizadas. Neste trabalho, a formação de 

nanobastão e nanofios de FePt foi estudada através da presença de oleilamina e 

pequena quantidade de monóxido de carbono liberado pelo pentacarbonilferro(0). 

Estes dois parâmetros foram estudados a fim de analisar a influência no 

alongamento das nanopartículas e verificou-se que ambos atuam sinergicamente. 

Foram obtidos tanto nanofios de FePt ramificados de comprimento de 60-100 nm 

quanto nanobastões de FePt de 20-60 nm de comprimento, ambos com diâmetro 

de 2-3 nm. Todas as nanopartículas sintetizadas foram obtidas na fase cúbica de 

face centrada e o processo de tratamento térmico nas temperaturas de 450 oC e 

560 oC levou a conversão para a fase tetragonal de face centrada, com custo da 

sinterização dos nanobastões e nanofios. Os nanobastões, entretanto, 

apresentaram maior estabilidade térmica se comparado com o nanofio ramificado, 

obtendo propriedade ferromagnética na amostra. Alternativamente, têm sido 

obtidos satisfatoriamente nanobastões de platina para posterior recobrimento com 

ferro para a formação da liga FePt após o processo de recozimento. Na síntese 

de SmCo, foi estudada a formação da liga diretamente por via química através do 

uso de redutores comumente utilizandos em síntese de nanopartículas, porém foi 

possível observar apenas uma pequena quantidade da liga Sm2Co17 quando se 

utiliza o boroidreto de sódio. Isto se deve, principalmente, ao alto potencial de 

redução de Sm3+ e a sua instabilidade química. Entretanto, foram desenvolvidos 

métodos promissores para a obtenção de nanopartículas de CoO e SmCoO com 

tamanho e forma controlada. Além destes sistemas, tem sido obtidas diretamente 

através de síntese química nanopartículas de carbeto de cobalto com 

coercividade de até 2,3 kOe e magnetização de 45 emu/g, além de desenvolver 

um método geral de síntese de carbetos de outros metais.   
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ABSTRACT 

SmCo, face centered tetragonal phase (fct) FePt and CoC nanomaterials 

have been studied for application in magnetic recording and permanent magnets 

due to theirs high coercivity and magnetocrystalline anisotropy. One-dimensional 

FePt nanoparticles were proposed to improve the magnetic alignment of self-

assembled system. In this work, the formation of FePt nanorods and nanowires 

was studied by using a small amount of carbon monoxide from the precursor 

pentacarbonyliron(0) and oleylamine. Both parameters of synthesis were studied 

and was verified that they influence the one-dimensional growth of FePt. In fact, 

branched FePt nanowires with 60 – 100 nm of length and nanorods with 20 – 60 

nm were obtained, both with 2-3 nm of diameters. The FePt nanoparticles were 

obtained in face centered cubic phase and the transformation to face centered 

tetragonal phase was carry out in the temperatures of 450 oC and 560 oC, which 

led the formation of sintered nanoparticles. FePt nanorods have better thermal 

stability than nanowires according the results obtained. The platinum nanorods 

covered with iron oxide also were obtained to formation of FePt by thermal 

treatment. In concern of SmCo syntheses, the formation of SmCo phase directly 

by chemical synthesis was investigated by using some reduction agent, but was 

obtained a small amount of smco phase only if the sodium borohydrate was used 

in the synthesis. This could be occurred due to high reducing potential of Sm3+ and 

its chemical instability. However, some methods were obtained to obtain CoO and 

SmCoO nanoparticles with size and shape control. Furthermore, cobalt carbide 

nanoparticles were well obtained with coercivity of 2,3 kOe and magnetization of 

45 emu/g, and a new general method to obtain metals carbides was developed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O avanço tecnológico em sistemas de informação que permeou o século 

XX se deve, em grande parte, ao desenvolvimento de novos materiais com 

propriedades magnéticas.1,2 De fato, estes materiais estão presentes em diversos 

aparelhos, desde as antigas fitas de áudio e vídeo até aos mais modernos discos 

rígidos dos computadores.1,2 Cada vez mais esses avanços visam à 

miniaturização de aparelhos e dispositivos eletrônicos, além da elevação de seu 

desempenho, como no caso das mídias de gravação, no qual se busca o aumento 

da densidade de armazenamento de informação. 2-11 Neste caso, a diminuição do 

tamanho dos grãos e das partículas são fatores essenciais para que as mídias de 

gravação magnética atinjam elevadas densidades de armazenamento de 

informações.2-11 Dentro deste contexto, as nanopartículas magnéticas vêm 

recebendo elevado destaque, devido não apenas ao seu tamanho, o qual pode 

levar a miniaturização desejada, mas, principalmente, devido às suas 

propriedades diferenciadas em relação aos seus respectivos sólidos estendidos e 

às espécies atômicas discretas ou moleculares das quais são derivadas.2-14 Estas 

propriedades conferem às nanopartículas a possibilidade de aplicações em 

diversas áreas tecnológicas, como exemplo, catálise, biomedicina, biotecnologia, 

imãs permanentes de elevado desempenho e gravação magnética avançada.14,15 

 Até onde vai o nosso conhecimento, a gravação magnética é a técnica de 

armazenamento de informações dominante, e, apesar dos limites impostos para o 

desempenho das atuais tecnologias de gravação, o interesse pela técnica ainda 

permanecerá ativo durante longo tempo.2-14 De fato, a densidade de gravação tem 

alcançado valores de 30 Gbit.pol-2 (gigabits por polegada quadrada) em produtos 

atualmente no mercado, sendo que esse valor vem aumentando a uma taxa de 

aproximadamente 130 % ao ano desde 1997. Também, o foco do 

desenvolvimento de novos materiais e tecnologias para armazenamento de 

informações, caracterizados como sistemas de gravação magnética de ultra-alta 

densidade (UHMR), está centrado em alcançar valores da ordem de Tbit.pol-2. As 

velocidades de leitura de dados estão próximos aos níveis de Gbit.s-1 e têm 

sofrido aumentos na razão de aproximadamente 40 % ao ano.15,16 
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 O avanço na área de gravação magnética é devido ao desenvolvimento de 

novas tecnologias nos dispositivos de leitura e gravação, sempre visando à 

superação dos limites impostos para seu progresso.1-16 Entre estas tecnologias 

inovadoras, a SOMA (do inglês, “Self-Ordered Magnetic Arrays”) se apresenta 

como um modo viável para expandir a capacidade de armazenamento de 

informações das mídias magnéticas.9,10 Esta tecnologia visa à utilização de mídias 

magnéticas compostas de sistemas nanoestruturados auto-organizados de 

nanopartículas com propriedades ferromagnéticas requeridas para a aplicação em 

gravação magnética.16 De um modo mais detalhado, estas nanopartículas são 

uma parte de um todo, onde individualmente são tratadas como "tijolos de 

construção", nos quais atuam em conjunto em sistemas ordenados com 

alinhamento magnético perpendicular ao plano do substrato, conferindo a 

capacidade de armazenamento de informações correspondente até um bit de 

informação por partícula.16 

 No que diz respeito à aplicação em imãs permanentes, o progresso nesta 

área também ocorreu de maneira extraordinária durante o século XX, atingindo 

um elevado aumento na qualidade, força e habilidade em armazenar energia 

caracterizada pelo produto de energia máximo ou (BH)max.17,18 De fato, nos 

últimos cem anos o produto de energia máximo conseguido experimentalmente 

tem aumentado de 2 kJ.m-3 para mais de 400 kJ.m-3.18 Grande parte deste 

progresso é acompanhada com uma drástica diminuição do volume necessário 

para os vários tipos de materiais magnéticos apresentarem a mesma capacidade 

ou desempenho.19 Os imãs permanentes modernos são baseados no conjunto de 

pequenos grãos magnéticos e o desenvolvimento de sistemas nanoestruturados 

tem traçado o futuro dos materiais de imãs permanentes de elevado 

desempenho.19 Tem sido demonstrado que imãs feitos de grãos da liga SmCo5 

nanocristalino possuem propriedades magnéticas extraordinárias, pois a alta 

coercividade pode ser obtida através de comportamentos magnéticos que não 

pode facilmente se manifestar além dos limites do tamanho de grãos 

extremamente grandes.19 

 Cabe salientar que nem todos os materiais magnéticos podem contribuir 

para a aplicação em gravação magnética avançada e imãs permanentes de 

elevado desempenho. É desejável que as nanopartículas apresentem 
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propriedades ferromagnéticas, com alta energia magnetocristalina e alta 

coercividade.20 A diminuição do tamanho destes grãos pode levar ao aumento da 

densidade da gravação, mas também resultar em diminuição da barreira de 

energia anisotrópica, que tende manter os momentos magnéticos acoplados em 

uma determinada direção. Quanto tal energia é comparável à energia térmica do 

ambiente, leva a desmagnetização das nanopartículas, fenômeno conhecido 

como superparamagnetismo.20 Como essa energia anisotrópica é proporcional a 

constante anisotrópica Ku, materiais com alta anisotropia magnética, tais como 

FePt (~7 MJ.m-3) e SmCo5 (~14 MJ.m-3), são promissores candidatos a mídias de 

gravação magnética de ultra-alta densidade, onde o foco de desenvolvimento está 

centrado em atingir valores de densidade de gravação na ordem de Terabits/pol2 

e em imãs permanentes de elevado desempenho.2-14,20 As principais propriedades 

e características que envolvem materiais magnéticos para aplicações em 

gravação magnética e imãs de elevado desempenho serão detalhadas nas 

considerações teóricas/fundamentais a seguir.  

1.1 Magnetismo em nanoescala 

 Assim como já mencionado anteriormente, as nanopartículas apresentam 

propriedades diferenciadas se comparadas ao seu respectivo sólido estendido.2-14 

Este comportamento justifica a grande variedade de suas aplicações em diversas 

áreas multidisciplinares.14,15 Para que isto tenha efeito, as propriedades 

magnéticas de interesse devem ser controladas e ajustadas de acordo com as 

necessidades de aplicação. De fato, o comportamento magnético é intensamente 

dependente do tamanho, morfologia, fase e composição química do material 

magnético, e o ajuste destas características leva ao desenvolvimento de materiais 

com propriedades controladas.2-14,21 Ainda, no que se diz a respeito da gravação 

magnética de ultra-alta densidade, a diminuição do tamanho do grão ou da 

partícula é um fator essencial para que as nanopartículas atuem como tijolos de 

construção em sistemas auto-organizados a fim de se desenvolver mídias de 

gravação magnética com densidade de gravação na ordem de Tbits.pol-2.2-14 Com 

isso, o entendimento do comportamento das propriedades dos materiais em 

escala nanométrica é crucial para o desenvolvimento de nanomateriais com 

propriedades magnéticas adequadas.2-14  
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 Os materiais magnéticos têm gerado contínuo interesse desde os últimos 

anos da década de 1940 quando a investigação de suas propriedades tornou-se 

um desafio tanto no ponto de vista científico quanto tecnológico.21 Em 1949, em 

um trabalho pioneiro, Neel e colaboradores definiram o ritmo para a compreensão 

do comportamento magnético de nanopartículas, levando a um importante 

desenvolvimento das teorias fundamentais do magnetismo e modelagem de 

materiais magnéticos, assim como notáveis avanços tecnológicos.21 O 

comportamento magnético de sistemas nanoestruturados pode ser entendido 

primeiramente através de um paralelo traçado com a sua forma de sólido 

estendido.22 Para isto, o modo mais usual de analisar as propriedades magnéticas 

de um material é pela sua resposta ao campo magnético externo aplicado. Os 

materiais ferromagnéticos em escala macroscópica são divididos 

espontaneamente em diversos domínios magnéticos.1,22-25 Estes domínios são 

regiões onde os momentos magnéticos são acoplados paralelamente através de 

uma cooperação mutua, conforme ilustrado na Figura 1(a). A região de domínio 

magnético é separada por paredes móveis de domínios, onde a direção dos 

momentos magnéticos é alterada gradativamente na medida em que se afasta de 

uma região de domínio para outra, uma vez que os momentos magnéticos se 

acoplam em direções diferentes em cada domínio magnético, assim como 

mostrado na ilustração da Figura 1(b).1,22-25 

Figura 1 - a) Regiões de domínios magnéticos separados por paredes de domínios e (b) 

mudança gradual da orientação dos momentos magnéticos numa parede de domínio 
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 A existência de paredes de domínios móveis confere ao sistema uma 

possibilidade de alternância de tamanho e forma de uma região de domínio em 

detrimento de outra região. Isto é observado quando se aplica um campo 

magnético externo no material ferromagnético. Sob esta condição, os domínios 

magnéticos em que os momentos magnéticos estão alinhados paralelamente ao 

campo magnético externo aumentam de tamanho em detrimento da diminuição de 

outros domínios magnéticos desfavoravelmente orientados. Este processo se 

extingue quando o campo aplicado é suficiente para saturar o sistema. Neste 

caso, o material atinge a sua magnetização de saturação (MS), em que não 

haverá mais outro modo de aumentar a região de domínio magnético alinhado a 

este campo. Esta propriedade é de extrema importância para as diversas 

aplicações tecnológicas, sendo que em muitos casos, principalmente para 

aplicações biomédicas, a magnetização é considerada uma medida do 

desempenho do material. Após a saturação, a redução do campo magnético 

aplicado induz o sistema a se comportar de tal maneira em que o fenômeno 

magnético observado é diferente do caminho de ida, formando assim uma 

histerese magnética, como observado na Figura 2.1,22-25 

Figura 2 - Curva de histerese de um grupo de nanopartículas magnéticas indicando os 

principais parâmetros requeridos para a gravação magnética. 

 

 Quando o campo externo é zerado, as partículas ferromagnéticas podem 

reter considerável grau de magnetização com momento magnético total 

mensurável, principalmente devido aos acoplamentos magnéticos surgidos 
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durante o processo que levou à saturação magnética do material. Essa 

magnetização residual é denominada de magnetização remanente (MR). Esta é 

primeira característica importante de nanopartículas magnéticas aplicadas à 

tecnologia de gravação magnética, pois como pode ser observado na curva de 

histerese apresentada na Figura 2, esse momento magnético está associado a 

um valor de campo externo nulo, ou seja, com a presença de uma “memória 

magnética” na ausência de campo externo aplicado. Nesta tecnologia, os bits de 

gravação têm dois estados de magnetização estáveis correspondendo a Mr e –Mr 

da curva de histerese descrita anteriormente, e cada bit de gravação corresponde 

a uma magnetização remanente média de vários grãos isolados da partícula. Para 

desmagnetizar as partículas em virtude da magnetização remanente, o campo 

magnético externo deve ser revertido e aumentado até um valor onde o momento 

magnético total das partículas ou do material seja nulo. Este valor é definido como 

sendo a coercividade (HC) do material. Esta é outra importante característica 

requerida para gravação magnética. Para isto, o valor da coercividade deve ser 

alto o suficiente para prevenir a desmagnetização espontânea quer seja pela ação 

de baixos campos magnéticos externos, como o próprio campo magnético 

terrestre, ou mesmo por pequenas elevações de temperaturas, a qual tende a 

desestabilizar os momentos magnéticos dos átomos que formam o material. 

Ainda, o valor da coercividade não deve ser muito elevado de maneira a exigir 

que campos externos relativamente fortes devam ser aplicados para possibilitar o 

processo de gravação e leitura. Essa característica contribui para estabilidade do 

armazenamento de informação em longo prazo.1,22-25 

 O perfil da curva de histerese muda de um material magnético para outro, 

devido à diferença de composição química do material e da fase cristalina.23 Outro 

fator que pode alterar o perfil da curva de histerese é a anisotropia magnética 

apresentada pelo material.23 Em um mesmo material, podem ser observados 

vários tipos de anisotropia, se destacando a (i) anisotropia magnetocristalina, o 

qual está relacionado à posição dos átomos na rede cristalina e a (ii) anisotropia 

de forma, relacionada com a morfologia da partícula. De uma maneira geral, a 

anisotropia magnética está relacionada com a preferência dos dipolos magnéticos 

se orientarem em uma determinada direção.23 No que diz respeito à anisotropia 

magnetocristalina, a anisotropia é a preferência de um determinado material em 
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se orientar em um determinado eixo cristalográfico. Para cada material esta 

característica se altera, uma vez que se altera a composição química e a fase do 

material. A direção cristalográfica preferencial é diferente de um material a outro 

de acordo com a fase cristalográfica. Além disso, um mesmo material pode 

possuir mais de uma fase cristalográfica que se altera de acordo com as 

condições físicas externas e, então, possuir diferente anisotropia 

magnetocristalina. A direção cristalográfica em que há maior facilidade de ocorrer 

a magnetização é atribuída o nome de eixo de fácil magnetização, ao passo que a 

direção cristalográfica que é difícil ocorrer a magnetização é conhecida como eixo 

de difícil magnetização.23 Este comportamento pode ser observado em diferentes 

cristais simples, tais como o níquel (fcc, estrutura cúbica de face centrada) e ferro 

(bcc, estrutura cúbica de corpo centrado), quando o campo magnético externo é 

aplicado em diferentes direções cristalográficas [100], [110] e [111], como 

representado nas ilustrações da Figura 3 

Figura 3 - Representação da anisotropia magnetocristalina em diferentes estruturas 

cristalinas: (a) bcc do Ferro e (b) fcc do Níquel. 
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 Para o níquel fcc, representado na Figura 3(a), o eixo de fácil 

magnetização corresponde à direção cristalográfica [111]. O eixo de fácil 

magnetização para o bcc-Fe, representado na ilustração da Figura 3(b) 
corresponde à direção cristalográfica [100]. Inversamente, um eixo de difícil 

magnetização corresponde à direção cristalográfica onde a saturação magnética 

ocorre de maneira mais lenta.23 Eixos de difícil magnetização para Ni e para o Fe 

correspondem, respectivamente, às direções [100] e [111].23 A curva de 

magnetização apresentada na Figura 3(c), mostra que dependendo da orientação 

cristalográfica de bcc-Fe e fcc-Ni em relação ao campo magnético aplicado, a 

magnetização de saturação é alcançada de maneira diferente. A anisotropia 

magnetocristalina é devida, principalmente, ao acoplamento spin-órbita. As 

interações de troca entre spins vizinhos, ou acoplamento spin-spin, são muito 

fortes e mantém os mesmos alinhados paralela ou antiparalelamente um ao outro. 

A energia associada à troca é isotrópica, dependendo somente do ângulo entre os 

spins adjacentes e não da direção do eixo do spin relativa à rede cristalina. Assim, 

o acoplamento spin-spin não pode contribuir para a anisotropia cristalina. O 

acoplamento rede-órbita também é forte e significa que a orientação dos orbitais 

está fortemente fixada a rede porque mesmo em campos elevados não podem 

ser modificados. No acoplamento spin-órbita quando um campo externo tenta 

reorientar o spin de cada elétron, o orbital relativo ao elétron também tende a se 

reorientar. Como o orbital é fortemente acoplado a rede há uma resistência de 

girar o eixo do spin. A energia necessária para girar o sistema de spin de um 

domínio fora do eixo de fácil magnetização, denominada de energia anisotrópica, 

é exatamente a energia necessária para vencer o acoplamento spin-órbita. 

Embora não haja dúvidas de que o acoplamento spin-órbita é o responsável pela 

anisotropia cristalina, os detalhes não são claros e, ainda, existem algumas 

dificuldades para os cálculos das constantes anisotrópicas. Ainda, não há 

nenhuma relação simples entre os eixos de fácil ou difícil magnetização e o 

arranjo atômico na estrutura do cristal.23 

 A anisotropia de forma, por sua vez, não é intrínseca ao material como a 

anisotropia magnetocristalina, ou seja, não depende dos constituintes do material 

e da fase cristalográfica, porém é dependente da forma da partícula. Esse tipo de 

anisotropia pode ser mais bem explicada ao considerar partículas policristalina de 
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formas esférica e não-esférica. No caso da partícula esférica, o campo magnético 

aplicado irá magnetizá-la na mesma proporção em todas as direções. Entretanto, 

se a partícula não for esférica, será mais fácil magnetizá-la ao longo do maior eixo 

do que ao longo do menor eixo. Isso porque a desmagnetização ao longo do eixo 

maior é mais forte do que ao longo do eixo menor. Deste modo, a forma da 

partícula pode ser uma fonte de anisotropia magnética. Cabe aqui ressaltar, que 

tanto a anisotropia magnetocristalina quanto a anisotropia de forma pode existir 

em um mesmo material. Assim, a energia anisotrópica de uma partícula, que 

depende da anisotropia magnetocristalina, poderá ainda ser elevada ao 

modificarmos a morfologia da partícula de tal modo que o eixo de fácil 

magnetização devido à anisotropia magnetocristalina se alia ao eixo de fácil 

magnetização devido à forma da partícula. Como mostrado adiante, este 

comportamento é desejado para a gravação magnética e imãs permanentes, uma 

vez que a alta coercividade proporcionada por este acoplamento e o alinhamento 

magnético são parâmetros essenciais para que estas aplicações tenham 

sucesso.23 

 Além do efeito apresentado pelos materiais magnéticos sobre um campo 

magnético externo, o comportamento magnético do material pode ser 

significativamente influenciado à medida que se altera o tamanho do material. Os 

desvios do comportamento magnético do sólido estendido apresentado por 

materiais em escalas nanométricas são devido aos efeitos de superfície e de 

tamanho finito. De fato, quando diminuímos o tamanho de um sólido estendido, a 

razão entre a área de superfície e o volume da partícula aumenta, e os efeitos de 

superfície se tornam mais pronunciados. Então, além do efeito de tamanho finito, 

em termos de fenômeno magnético, este comportamento resulta, basicamente, da 

ação de três efeitos associados à superfície, como se segue: a) supressão da 

magnetização induzido pela superfície; b) superfície de vidro de spin e c) 

anisotropia de superfície.26,27  

 Em materiais magnéticos, a ordem na superfície é modificada e, diferentes 

propriedades como a magnetização, a temperatura de transição, ou a anisotropia 

podem ser fortemente afetadas. Em sistemas ferromagnéticos, o acoplamento 

magnético na região de superfície pode ser altamente frustrado, levando a 

depleção do ferromagnetismo. Por isso, esta camada é chamada de camada 
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magnética morta.26 A explicação para este fenômeno ainda é objeto de estudo e, 

portanto, não há entendimento completamente acordado. Outro comportamento 

observado na propriedade magnética de nanopartículas devido ao efeito de 

superfície é o "vidro de spin".27 Nestes materiais, os spins provenientes dos 

átomos de superfície, conhecido como spins rotados, apresentam uma desordem 

semelhante à ordenação posicional de um material vítreo, resultando em 

propriedades magnéticas anômalas. Outra anisotropia magnética apresentada 

pelas nanopartículas é a anisotropia de superfície. Assim como já mencionado a 

alta razão área de superfície/volume em nanopartículas acentua as propriedades 

provenientes da superfície. Desta forma, a anisotropia de superfície é importante 

para os materiais em escala nanométrica. Essa anisotropia resulta da quebra de 

simetria das redes na superfície.21  

 Além dos efeitos de superfícies apresentados pelas nanopartículas, outro 

efeito, não menos importante, é o efeito de tamanho finito. Este efeito, 

basicamente, pronuncia-se na temperatura de transição e no comportamento 

superparamagnético do material.28-30 De fato, a temperatura de transição de Curie 

(temperatura crítica de transição entre o comportamento ferromagnético e 

paramagnético em um material) é fortemente dependente do tamanho do material 

magnético e diminui à medida que se reduz o tamanho da partícula. A zero Kelvin, 

todos os momentos magnéticos se apresentam alinhados de forma a descrever o 

mais baixo estado energético no material. Quando a temperatura aumenta, as 

flutuações de spin começam a ocorrer. A distância sobre a qual as flutuações do 

sistema estão correlacionadas é conhecida como comprimento de correlação "ξ". 

Em sistemas macroscópicos, o comprimento de correlação ξ aumenta com a 

temperatura e diverge na temperatura de transição de Curie, TC, na qual a 

desordem magnética em um ponto mantém o sistema aleatório e a transição da 

fase ferromagnética-paramagnética ocorre. Em sistemas com dimensões 

reduzidas, o crescimento de ξ com a temperatura é limitada pela menor dimensão 

"d" da partícula, e o sistema exibe uma temperatura de transição reduzida TC(d) 
devido aos efeitos do tamanho finito.28-30 

 Em materiais na escala macroscópica, é possível observar uma estrutura 

composta por multidomínios magnéticos, todos os quais separados por paredes 

de domínios. A formação dessas paredes é um processo dirigido por um balanço 
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entre a energia magnetoestática, que é diretamente proporcional ao volume dos 

materiais, e a energia de paredes de domínios (E), que, por sua vez, é 

diretamente proporcional á área de interface entre os domínios. Essas partículas 

podem se tornar monodomínio quando o volume diminuir até a um valor crítico 

(Figura 4, DS, do inglês “single domain diameter”). Abaixo deste volume crítico, 

custa mais energia criar uma parede de domínios do que suportar a energia 

magnetoestática do estado de monodomínio. Este diâmetro crítico tipicamente se 

enquadra na faixa de dezenas de nanômetros e é dependente do tipo de material. 

De maneira semelhante, a coercividade do material é dependente do seu 

tamanho.23 A Figura 4 mostra esquematicamente a variação da coercividade 

intrínseca HCi em função do diâmetro da partícula (D). 

Figura 4 - Variação da coercividade intrínseca em função do diâmetro da partícula. 

 

 Na região de multidomínios, a coercividade aumenta à medida que o 

diâmetro da partícula diminui. O número de domínios magnéticos diminui com a 

diminuição do tamanho da partícula, e os poucos domínios tornam-se fortemente 

acoplados aumentando a coercividade intrínseca da partícula. Através de 

medidas experimentais, foi encontrado que para alguns materiais a dependência 

da coercividade com o tamanho é dada aproximadamente pela Equação 1, onde 

a e b são constantes fenomenologias.23 
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Hci = a + 
b
D

                                                                        (1) 

 Abaixo do diâmetro crítico Ds,, a partícula torna-se monodomínio e a 

coercividade atinge um máximo nesta faixa de tamanho. Nessa situação, cada 

partícula comporta-se como um pequeno imã e os acoplamentos são 

interpartículas de forma que o alinhamento depende da rotação da partícula toda 

e não de paredes de domínio que podem girar gradativamente. Ao diminuir ainda 

mais o tamanho da partícula, abaixo do diâmetro crítico DS, a coercividade da 

partícula diminui à medida que o diâmetro da partícula diminui de acordo com a 

Equação 2, onde g e h são constantes.23 

Hci = g −  
h

D3 2⁄                                                                      (2) 

 A coercividade é nula quando alcança outro diâmetro crítico, Dp (do inglês, 

“paramagnetic diameter”). Nesta faixa de tamanho, as partículas são chamadas 

de superparamagnéticas. Em partículas composta apenas por monodomínio a 

energia anisotrópica magnética, responsável em manter o momento magnético 

estabilizado em uma determinada direção, é expressa pela Equação 3, onde V é 

o volume da partícula, Kef é a constante anisotrópica e θ é o ângulo entre a 

magnetização e o eixo de fácil magnetização.23 

E(θ) = KefVsen2θ                                                                  (3) 

 À medida que o diâmetro da partícula diminui, a energia anisotrópica KefV 

também diminui até ser excedido pela energia térmica KBT, onde KB é a 

constante de Boltzmann e T a temperatura. Desta forma, quando KefV é menor do 

que KBT, o limite superparamagnético é atingido. Materiais superparamagnéticos, 

em linhas gerais, podem ser descritos por apresentarem magnetização apenas na 

presença de um campo magnético externo e quando este é removido, a partícula 

não permanece magnetizada. Estes materiais têm como principal característica o 

fato de não apresentarem histerese magnética, o que os tornam indesejáveis para 

a aplicação em gravação magnética, assim como mostrado na curva de 

magnetização da Figura 5. 
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Figura 5 - Representação ilustrativa de uma curva magnética de um material 

superparamagnético. 

 

1.2 Nanopartículas magnéticas metálicas e carbetos metálicos 

 As nanopartículas magnéticas metálicas podem ser sintetizadas e auto-

organizadas para formar uma matriz regular sem a necessidade de técnicas 

litográficas16. Geralmente, utilizam-se métodos baseados em síntese química, os 

quais apresentam vantagens em relação às técnicas físicas, incluindo a litografia. 

Tais vantagens podem ser resumidas como obtenção de materiais com melhores 

propriedades intrínsecas, melhor grau de perfeição estrutural e de superfície, 

baixo custo, maior flexibilidade do substrato usado para a organização desses 

materiais e potencial para produção em larga escala.31 

 Recentemente, nanopartículas de FePt com forma variando de 

nanoesferas, nanobastões a nanofios tem sido sintetizadas como potenciais 

candidatos para armazenamento magnético de dados de ultra-alta densidade.15 

Essas nanopartículas são quimicamente estáveis devido ao acoplamento e a 

hibridização entre os estados Fe3d e Pt5d, e suas propriedades magnéticas 

podem ser sintonizadas pelo controle da razão atômica entre Fe e Pt na estrutura 

da liga, bem como pelo tamanho das nanopartículas sintetizadas.32 As ligas de 

FePt de estrutura tetragonal de face centrada (fct, L10-FePt) são de grande 

interesse tecnológico para tais aplicações devido a sua alta anisotropia 

magnetocristalina e coercividade de até 30 kOe.32,33 
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Métodos de preparação de nanopartículas de L10-FePt geralmente 

envolvem a formação inicial de nanopartículas de FePt de estrutura cúbica de 

face centrada (fcc), com características magnéticas moles, as quais podem ser 

transformadas na fase fct por recozimento.15-32-35 O recozimento em temperaturas 

próximas de 580 oC é necessário para converter completamente as 

nanopartículas em estrutura tetragonal de face centrada. No entanto, o 

recozimento em temperaturas da ordem de 550-580 oC leva à considerável 

coalescência das nanopartículas e perda de ordem posicional nos arranjos auto-

organizados.15 É possível encontrar na literatura poucos trabalhos onde foi 

possível obter nanopartículas diretamente na fase tetragonal.36-42 Entretanto, 

nestes trabalhos, as nanopartículas encontram-se parcialmente na fase 

tetragonal, sendo que grande parte das mesmas ainda possuem a estrutura fcc 

geralmente observada em partículas como sintetizadas. Apesar disso, nesse 

poucos trabalhos, é possível extrair importantes informações que indicam a 

possibilidade de síntese direta na fase tetragonal, a qual é mais estável 

termodinamicamente que a fase cúbica.40 Desta forma, a obtenção de 

nanopartículas na fase cúbica é devido à rápida cinética de reação. Acredita-se 

que o controle de alguns parâmetros experimentais possa reduzir a velocidade 

cinética da reação. Se isto puder ser controlado, a possibilidade de se obter uma 

estrutura cristalina mais ordenada deve aumentar.36-42  

 Apesar dos progressos alcançados com o desenvolvimento de novas rotas 

sintéticas, o alinhamento magnético das nanopartículas esféricas auto-

organizadas tem sido constantemente um problema, uma vez que os eixos de 

fácil magnetização dessas se apresentam aleatoriamente orientados nas três 

direções.32,42 Como possível solução, recentes trabalhos na literatura sugerem 

que nanopartículas unidimensionais, essencialmente nanobastões, poderiam ser 

utilizados para obter textura e alinhamento magnético.32 Apesar disso, até onde 

se baseia nosso conhecimento, ainda poucos esforços têm sido feito para 

sintetizar nanopartículas de FePt alongadas, já que muitos dos trabalhos 

reportando síntese de nanopartículas de FePt, quase que em sua totalidade, 

estão focalizados na síntese de nanopartículas esféricas ou cúbicas.32,35,42-51 

Ademais, geralmente os nanofios e nanobastões resultantes apresentam-se ou 

em formas mal definidas ou em aglomerados.32 Ressalta-se, adicionalmente, que 
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as sínteses reportadas na literatura levam à obtenção de nanofios e nanobastões 

de FePt com estrutura fcc, a qual se mostrou termicamente instável resultando em 

nanopartículas esféricas ou esferoidais após o processo de recozimento para a 

transformação da fase fcc para fct.15 Recentemente, o nosso grupo de pesquisa 

vem desenvolvendo métodos de sínteses em que nanobastões são sintetizados 

parcialmente na fase tetragonal.41,42 

 As ligas de SmCo, tais como SmCo5 e Sm2Co17, são os mais importantes 

materiais magnéticos metálicos utilizados como imãs permanentes, apresentando 

as mais altas energias magnetocristalina.52 A liga SmCo5 apresenta uma estrutura 

hexagonal compacta (hcp) onde pares de átomos de cobalto estão presentes em 

camadas alternadas ao longo do eixo cristalográfico c.52 A direção do eixo de fácil 

magnetização dos compostos intermetálicos de SmCo corresponde ao eixo c e a 

anisotropia magnetocristalina é da ordem de 108 erg.cm-3.52 Além disso, esses 

compostos exibem Temperatura de Curie muito alta (TC = 1020 K), superior a 

qualquer outra classe de materiais magnéticos permanentes, tal como FePt (TC = 

750 K) e Nd2Fe14B (TC = 585 K), para aplicações em altas temperaturas.20 Se 

nanopartículas de SmCo apresentando essas características magnéticas forem 

preparadas por processos químicos ou físicos, então essas NP poderão ser 

utilizadas como potenciais candidatos à gravação magnética de ultra-alta 

densidade e armazenamento de energia.53 Entretanto, apesar das surpreendentes 

características magnéticas, a síntese de nanopartículas de SmCo é ainda um 

desafio devido à alta reatividade do metal terra rara Sm em escala 

nanométrica.20,53 Além disso, pouco esforço tem sido feito para a fabricação de 

nanopartículas de SmCo via métodos físicos e químicos.20,53 Recentemente, 

nanopartículas de SmCo foram preparadas pela redução da estrutura core/shell 

Co/Sm2O3 através de recozimento a 900 oC e também por métodos de sínteses 

baseados no método do poliol obtendo, respectivamente, coercividade próximo de 

8 kOe e 1,5 kOe a temperatura ambiente.48,54 

 Em relação à aplicação em materiais magnéticos permanentes, o sucesso 

no desenvolvimento desses materiais é atribuído a nanopartículas magnéticas 

metálicas que apresentam anisotropia magnetocristalina e magnetização 

remanentes relativamente altas.20 Como essas duas características não são 

observadas conjuntamente em uma única liga, foi proposto em 1991 por Kneller e 
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Hawig um método alternativo para aumentar o produto de energia através do 

desenvolvimento de nanocompósitos apresentando acoplamento de troca entre 

uma fase dura (alta anisotropia magnética) e fase mole (alta magnetização 

remanente).20 Ressalta-se que a liga SmCo5, apesar de não possuir alta 

magnetização remanente, já apresenta produto de energia elevado devido à alta 

anisotropia magnetocristalina.20 Compósitos de SmCo5 acoplado com Fe foram 

recentemente desenvolvidos e apresentam momento magnético remanente 25% 

maior que a liga pura.20 Além de SmCo, compósitos de FePt também foram 

desenvolvidos. Estes foram preparados pela auto-organização de NP de FePt e 

Fe3O4 e reduzida através de recozimento a 650 oC por 1 hora. Durante o 

recozimento, as NP de fcc-FePt foram transformadas em fct-FePt e NP de Fe3O4 

foram reduzidas a Fe que através de interdifusão com FePt resultou em Fe3Pt. 

Estes nanocompósitos apresentaram uma fase dura (fct-FePt) e uma fase mole 

(Fe3Pt) e atingiram valores de produto de energia de 160 kJ.m-3 o qual excede 

117 kJ.m-3 o valor observado para as NP auto-organizadas de fct-FePt puras. 

Nanocompósitos baseados em FePt também foram desenvolvidos pela auto-

organização de estruturas core/shell de FePt/Fe3O4 seguida de recozimento 

obtendo produto de energia de 144 kJ.m-3.20 Em linhas gerais, apesar de NP de 

SmCo5 apresentar maior anisotropia magnetocristalina se comparada a FePt, 

poucos esforços tem sido feito para o desenvolvimento de um procedimento 

sintético adequado em que nanopartículas ferromagnéticas de SmCo5 fossem 

obtidas com tamanho e forma controlados.48 

 Recentemente, nanopartículas de carbeto de cobalto nas fases 

metaestáveis Co2C e Co3C têm sido obtidas diretamente através de síntese 

química com coercividade de até 3,5 kOe e surgem como potencial candidato 

para manufatura de imãs permanentes de elevado desempenho às suas 

propriedades magnéticas.48,52 Neste caso, foi utilizado o método do poliol 

empregando tetraetilenoglicol como solvente e agente redutor. Uma das 

vantagens do método de síntese química é a possibilidade de controle das 

características estruturais e morfológicas. Uma vez controlando estas 

características o material pode ser modificado de acordo com a propriedade 

desejada. Desta maneira, o controle da fase e do tamanho destas nanopartículas 

pode levar a obtenção direta de imãs permanentes de alta coercividade. Como 
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este método é recente, muito estudo ainda deve ser feito para a obtenção de 

nanopartículas com essas características. 

 O procedimento de auto-organização das nanopartículas é uma etapa 

importante para o desenvolvimento de novos materiais nanoestruturados nas 

aplicações em gravação magnética de ultra-alta densidade e imãs permanentes 

de elevado desempenho.20 A tecnologia SOMA visa à obtenção de sistemas 

nanoestruturados auto-organizados que possam fornecer a capacidade de 

armazenamento correspondente a um bit de gravação por partícula. Além disso, 

aliado ao processo de gravação magnética perpendicular ao plano substrato e as 

tecnologias de gravação magnética assistida por calor (do inglês “Heat Assisted 

Magnetic Recording – HAMR”), os novos rumos traçados para gravação 

magnética visa atingir valores de densidade de gravação próximo de 40 Gbits.pol-

2.2-14 Para surtir o efeito desejado, nanopartículas com as propriedades 

ferromagnéticas podem ser utilizados como “tijolos de construção” destes 

sistemas nanoestruturados, e o alinhamento magnético necessário para a 

gravação perpendicular será conferida pelo controle da morfologia unidimensional 

dessas nanopartículas. Assim, a alta energia magnetocristalina dessas ligas 

aliada com a energia anisotrópica da morfologia acicular resultará em valores de 

coercividade maiores do que atualmente encontrados para as NP esféricas.20 

 Há vários métodos de obtenção de sistemas de nanopartículas auto-

organizadas em estruturas altamente ordenadas à longa distancias, conhecidas 

como superredes, comparável com a cristalização, onde os átomos dos 

elementos se arranjam para formar uma estrutura cristalina periódica.20,54-56 Em 

uma superrede de nanopartículas auto-organizadas, as nanopartículas atuam 

como “átomos gigantes”. No entanto, deve-se ressaltar que essas interações 

entre as nanopartículas não são tão intensas que as interações entre os átomos 

numa estrutura cristalina. As nanopartículas podem se organizar em estruturas 

bem definidas com configurações espaciais monodimensional (1D), bidimensional 

(2D) e tridimensional (3D).55 No processo de auto-organização, as nanopartículas 

são depositadas em superfícies a partir de uma dispersão com excesso de 

surfactantes. A formação de estruturas de nanopartículas magnéticas auto-

organizadas é direcionada pelas interações de van der Walls, ligação de 

hidrogênio, interação magnética, e a repulsão, os quais podem ser controlados 
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pela propriedade de superfície da nanopartícula, pela natureza do substrato, pela 

dispersão da nanopartícula a partir do qual a auto-organização ocorre e o método 

de deposição.54 A qualidade da estrutura auto-organizada final é dependente de 

vários fatores: tamanho da partícula, distribuição de tamanho da partícula, 

comprimento da cadeia do surfactante e condições de deposição.56 As 

nanopartículas com distribuição de tamanho menor do que 5% podem formar, por 

exemplo, arranjos densamente empacotados em uma variedade de substratos 

enquanto o solvente da dispersão é evaporado lentamente.54-56 

 Na literatura, é reportada a obtenção de várias super-redes de 

nanopartículas magnéticas com diversas morfologias em sistemas bi e tri-

dimensionais.32,49,57-61 A concentração das nanopartículas na dispersão é um dois 

parâmetros mais convenientes para ajustar à auto-organização em uma ou mais 

camadas, ao passo que o comprimento dos agentes espaçadores normalmente 

ajusta a distância interplanar das nanopartículas auto-organizadas.54-56  

 Diante do exposto nesta revisão bibliográfica, é possível resumir o estado 

da arte em se tratando de sistemas nanoestruturados de magnetos duros quanto 

aos atuais desafios em: (i) o desenvolvimento de rotas sintéticas que permitam 

obtenção de sistemas com composição química, morfologia e propriedades 

magnéticas adequadas para atingir sistemas com elevado produto de energia 

máximo; (ii) avançar no que diz respeito a estabilização das fases de SmCo em 

nanopartículas obtidas por rotas químicas; (iii) promover o estudo de novos 

materiais que apresentar maior estabilidade química e possam atingir valores 

satisfatórios do produto de energia máximo. 
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho foram traçados de forma a propiciar avanços 

nos estudos e no conhecimento de metodologias de síntese através de rotas 

química de sistemas nanoparticulados/nanoestruturados em materiais que se 

apresentam como magnetos duros quando na forma de sólido estendido. Desta 

forma, os objetivos podem ser resumidos como:  

 

1. Desenvolver e adequar metodologias de síntese para a obtenção de 

nanopartículas magnéticas de FePt, SmCo e Carbeto de Cobalto com tamanho e 

forma controlados; 

2. Realizar a caracterização magnética, química e estrutural a fim de 

correlacionar os efeitos das propriedades à funcionalidade das nanopartículas 

obtidas. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Síntese de nanopartículas de FePt 

3.1.1 Influência dos precursores de ferro 

Em um frasco de três bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de acetilacetonato de platina(II) (0,245 mmol), precursor 

de ferro metálico (0,3 mmol), oleilamina (OAm) em octadeceno (ODE) na 

proporção 2:1 OAm/ODE e volume total de 20 mL foi aquecida até ~60 oC e 

mantida sob agitação por 30 minutos para a completa solubilização dos reagentes 

precursores dos metais. Logo após, foi aquecida até 120 oC e mantida sob 

agitação por 30 min. Posteriormente, a mistura foi lentamente aquecida a 10 
oC.min-1 até a temperatura de 180 oC e mantida sob agitação na temperatura de 

refluxo por 3 horas.42 O procedimento experimental é representado 

esquematicamente no fluxograma da Figura 6. 

Figura 6 - Fluxograma representativo para a síntese de nanopartículas de FePt utilizando 

vários precursores de ferro metálico. 

 

Pt(acac)2 + precursor de ferro +
oleilamina + ocdadeceno

Aquecimento à 60 oC por 30 min

Aquecimento à 120 oC por 30 min

Aquecimento à 180 oC por 180 min

Nanopartículas de FePt

octadeceno 
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Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante marrom-amarelado foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. Finalmente, as amostras foram dispersas em 

hexano e estocadas para posterior caracterização. 

As diferentes amostras obtidas pelas sínteses realizadas utilizando 

diversos precursores de ferro e algumas observações sobre a metodologia são 

mostradas na Tabela 1. Estas modificações foram realizadas a fim de verificar a 

influência dos precursores ferro nas características das nanopartículas. 

Tabela 1 – Diferentes precursores de ferro e nomenclatura das amostras de FePt 

Amostra Precursor de Fe Observações 

P01a Nonacarbonildiferro(0) Adicionado após 120 oC 

P01b Nonacarbonildiferro(0) - 

P02 Benzoilferroceno - 

P03 Diacetilferroceno - 

P04 Carboxaldeidoferroceno - 

P05 Acetilacetonato de Ferro(II) - 

P06 Acetilacetonato de Ferro(III) - 

3.1.2 Síntese de nanofios e nanobastões de FePt  

Em um frasco de três bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de acetilacetonato de platina(II) (0,245 mmol), 

acetilacetonato de ferro(III) (0,3 mmol), oleilamina (OAm) em octadeceno (ODE) 

na proporção 2:1 OAm/ODE e volume total de 20 mL foi aquecida até ~60 oC e 

mantida sob agitação por 30 minutos para a completa solubilização dos reagentes 

precursores dos metais. Logo após, foi aquecida até 120 oC e mantida sob 

agitação por 30 min. Posteriormente, foi adicionado uma pequena quantidade de 

pentacarbonilferro(0) ao sistema e a mistura foi aquecida em 10 oC.min-1 até a 

temperatura de 180 oC e mantida sob agitação e refluxo por 3 horas.42 O 
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procedimento experimental é representado esquematicamente no fluxograma da 

Figura 7. 

Figura 7 - Fluxograma representativo para a síntese de nanofios de FePt. 

 

Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante marrom-amarelado foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. As amostras foram dispersas em hexano e 

estocadas para posterior caracterização.  

A síntese foi repetida utilizando outras condições destacada nas 

observações mostrada na Tabela 2, fixando os demais parâmetros de acordo 

com o procedimento descrito acima. 

Pt(acac)2 + Fe(acac)3 + oleilamina + octadeceno

Aquecimento à 60 oC por 30 min

Aquecimento à 120 oC por 30 min

Aquecimento à 80 oC por 180 min

Nanopartículas de FePt

Fe(CO)5

Aquecimento à 180 oC por 180 
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Tabela 2 - Amostras de nanofios de FePt 

Amostra Observações 

NF05 Adicionado 5 µL pentacarbonilferro(0) 

NF10 Adicionado 10 µL pentacarbonilferro(0) 

NF15 Adicionado 15 µL pentacarbonilferro(0) 

NF10_OAm Utilizado apenas oleilamina como solvente 

NF10_1:1 Utilizado OAm/ODE 1:1 v/v 

NF10_1:2 Utilizado OAm/ODE 1:2 v/v 

NF10_1:4 Utilizado OAm/ODE 1:4 v/v 

NF10_ODE Utilizando apenas octadeceno 

NF10_230 Temperatura final de 230 oC 

NF10_260 Temperatura final de 260 oC 

NF10_300 Temperatura final de 300 oC 

NF10_320 Temperatura final de 320 oC 

FePtNi Adicionado acetilacetonato de níquel 

 

Algumas amostras sintetizadas foram tratadas termicamente a fim de 

promover a transição entre as fases cúbica (fcc) e tetragonal de face centrada 

(fct). O procedimento de tratamento térmico das nanopartículas foi realizado em 

um forno tubular Thermoline (modelo F79335-70) nas temperaturas de 450 oC e 

560 oC com rampa de 20 oC.min-1 na presença de nitrogênio por cerca de 30 

minutos cada.  

Além disso, foram realizadas o procedimento de tratamento térmico em 

outras amostras a temperatura de 350 oC com rampa de 20 oC.min-1 na presença 

de nitrogênio por cerca de 6 horas cada. As diferentes amostras tratadas 

termicamente e as algumas observações do procedimento de tratamento térmico 

são mostradas na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Amostras de nanofios de FePt recozidas 

Amostra Observações 

NF10_450 Amostra NF10 tratada a 450 oC 

NF10_560 Amostra NF10 tratada a 560 oC 

NF10_300_450 Amostra NF10_300 tratada a 450 oC 

NF10_300_560 Amostra NF10_300 tratada a 560 oC 

NF10_300_350 Amostra NF10_300 tratada a 350 oC 

FePtNi_350 Amostra FePtNi tratada a 350 oC 

3.1.3 Síntese de nanobastões de FePt através da formação inicial de 
nanobastões de platina 

Síntese de nanobastões de platina: Em um frasco de três bocas com 

fundo redondo, sob a atmosfera de nitrogênio, uma solução de acetilacetonato de 

platina(II) (0,245 mmol), e oleilamina (OAm) em octadeceno (ODE) na proporção 

2:1 OAm/OD em um volume total de 20 mL foi aquecida até 60 oC e mantida sob 

agitação por 30 minutos para a completa solubilização dos reagentes. Logo após, 

foi aquecida até 120 oC e mantida sob agitação por 30 min. Posteriormente, foi 

adicionado 10 µL de pentacarbonilferro(0) ao sistema e a mistura foi aquecida a 5 
oC.min-1 até a temperatura de 180 oC e mantida sob agitação por 30 minutos. Em 

outro procedimento, a síntese foi repetida modificando a temperatura final para 

160 oC por cerca de 30 minutos.42  

Este procedimento é análogo à síntese de nanofios de FePt apresentada 

anteriormente sem utilizar o acetilacetonato de ferro(III). A Tabela 4 mostra a 

rotulação e as observações referentes aos dois procedimentos de obtenção de 

nanobastões de platina metálica. 

Tabela 4 - Amostras de nanobastões de platina 

 Amostra Observações 

Pt_160 Temperatura final de 160 oC mantida por 30 minutos 

Pt_180 Temperatura final de 180 oC mantida por 30 minutos 
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Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e as partículas foram dispersas em 

aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 40 mL de 

etanol e centrifugadas. As amostras foram dispersas em hexano e estocadas para 

posterior caracterização. 

Recobrimento com óxido de ferro: Em um frasco de três bocas com 

fundo redondo, sob a atmosfera de nitrogênio, uma solução de acetilacetonato de 

platina(II) (0,245 mmol), e oleilamina (OAm) em octadeceno (ODE) na proporção 

2:1 OAm/OD em um volume total de 20 mL foi aquecida até 60 oC e mantida sob 

agitação por 30 minutos para a completa solubilização dos reagentes precursores 

dos metais. Logo após, foi aquecida até 120 oC e mantida sob agitação por 30 

min. Posteriormente, foi adicionado 10 µL de pentacarbonilferro(0) ao sistema e a 

mistura foi aquecida a 5 oC.min-1 até a temperatura de 160 oC e mantida sob 

agitação. Após 30 minutos, foi adicionado ao sistema acetilacetonato de ferro(III) 

(0,3 mmol) dissolvido em 3 mL de oleilamina. A temperatura do sistema foi 

aumenta até 180 oC e mantida por 30 minutos. Em outro sistema, a temperatura 

foi aumentada de 160 oC para 230 oC e mantida por cerca de 30 minutos. 

Tabela 5 – Amostras de nanobastões de platina recobertos com óxido de ferro 

 Amostra Observações 

Pt/Fe_180 Temperatura final de 180 oC mantida por 30 minutos 

Pt/Fe_230 Temperatura final de 230 oC mantida por 30 minutos 

Pt/Fe_180_350 Amostra Pt/Fe_180 tratada a 350 oC em N2 

Pt/Fe_230_350 Amostra Pt/Fe_230 tratada a 350 oC em N2 

 

Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e as partículas foram dispersas em 

aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 40 mL de 

etanol e centrifugadas. As amostras foram dispersas em hexano e estocadas para 

posterior caracterização. Estas amostras foram tratadas termicamente a 



PARTE EXPERIMENTAL                                             26 

temperatura de 350 oC por cerca de 6 horas em atmosfera de nitrogênio. Os 

detalhes e nomenclatura das amostras são mostrados na Tabela 5. 

Síntese de nanobastões de magnetita: Em um béquer, 0,2 g de 

hexadecilamina e 2,0 mL de ácido oléico foram adicionados em 8 mL de n-

octanol, e a mistura foi aquecida até 50 oC para forma um líquido homogêneo, sob 

agitação magnética. Após o resfriamento da solução, 2,0 mL de 

pentacarbonilferro(0) foi adicionado. A mistura foi transferida para um sistema de 

autoclave com cilindro de Teflon de 15 mL. A autoclave foi aquecida a 

temperatura de 200 oC por 6 horas. Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL 

de etanol foi adicionado à dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada 

a 8000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. As amostras foram dispersas em hexano e 

estocadas para posterior caracterização. 

3.2 Síntese de Nanopartículas de SmCo 

 Síntese utilizando oleilamina como solvente: Em um frasco de três 

bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de nitrogênio, uma solução de 

acetilacetonato de samário(III) (0,5 mmol), acetilacetonato de cobalto(II) (2,5 

mmol) em oleilamina foi aquecida até 110 oC e mantida sob agitação por 30 

minutos para a completa solubilização dos reagentes. Posteriormente, a mistura 

foi aquecida com uma rampa de 10 oC.min-1 até a temperatura de 350 oC e 

mantida sob agitação e refluxo por 3 horas. O procedimento experimental é 

representado esquematicamente no fluxograma da Figura 8.  
Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante marrom-amarelado foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. Este procedimento de purificação foi repetido 

várias vezes até que o sobrenadante apresentou uma coloração levemente 

amarelada. As amostras foram dispersas em hexano e estocadas para posterior 

caracterização. 
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Figura 8 - Fluxograma representativo para a síntese de nanopartículas de SmCo5 utilizando 

a oleilamina. 

 
 Foram realizadas outras sínteses utilizando diferentes condições, variando 

o tempo e o precursor utilizado. As amostras obtidas pelas sínteses realizadas e 

algumas observações são mostradas na Tabela 6. 

Tabela 6. Amostras de nanopartículas de SmCo5 utilizando a oleilamina. 

Sm(acac)3 + Co(acac)2+ Olm

Aquecimento à 110 oC por 30 min

Aquecimento à 350 oC por 180 min

Nanopartículas de SmCo5

Amostra Sm(acac)3 Co(acac)3 Observação 

A_SmCo 1 5 3 horas a 350 oC 

A_Sm 1 - 3 horas a 350 oC 

A_Co - 1 1 hora a 350 oC 

A_Sm/Co 1 5 Após 3h da solução Sm(acac)3 e OAm 

à 350 oC, Co(acac)3 foi adicionado a 

240 oC e mantido por 1h até 350oC 

A_Co/Sm_240 1 5 Após 1h da solução Co(acac)3 e OAm à 

350 oC, Sm(acac)3 foi adicionado a 240 
oC e mantido nesta temperatura por 3h 

A_Co/Sm_350 1 5 Após 1h da solução Co(acac)3 e OAm à 

350 oC, Sm(acac)3 foi adicionado a 240 
oC e mantido por 3h à 350 oC 
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 Síntese utilizando o álcool oleílico como solvente: Em um frasco de três 

bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de nitrogênio, uma solução de 

acetilacetonato de samário(III) (0,1 mmol), acetilacetonato de cobalto(II) (0,5 

mmol), 0,5 mL de oleilamina, 0,5 mL de ácido oléico em 5 mL de álcool oleílico foi 

aquecida até 110 oC e mantida sob agitação por 30 minutos para a completa 

solubilização dos reagentes. Posteriormente, a mistura foi aquecida com rampa 

de 10 oC.min-1 até a temperatura de 300 oC e mantida sob agitação por 60 

minutos. O procedimento experimental é representado esquematicamente no 

fluxograma da Figura 9. 

Figura 9 - Fluxograma representativo para a síntese de nanopartículas de SmCo5 utilizando o 

álcool oleílico. 

 

 Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante marrom-amarelado foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. Este procedimento de purificação foi repetido 

várias vezes até que o sobrenadante apresentou uma coloração levemente 

amarelada. As amostras foram dispersas em hexano e estocadas para posterior 

caracterização. A síntese foi repetida utilizando outras condições, assim como 

mostrada na Tabela 7. 
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Tabela 7. Amostras de nanopartículas de SmCo5 utilizando o álcool oleílico. 

Amostra Observações 

B_SmCo 
Utilizado o acetilacetonato de samário (III) e o 

acetilacetonato de cobalto (II) 

B_Co Utilizado apenas o acetilacetonato de cobalto (II) 

B_Co_ODE 
Utilizado apenas o acetilacetonato de cobalto (II) com o 

álcool oleílico diluído pela metade com octadeceno 

B_Sm 
Utilizado apenas o acetilacetonato de samário (III) e 

temperatura final de 300 oC 

B_Co/Sm 
Adição de Sm(acac)3 na amostra B_Co e temperatura 

final de 300 oC por 3 horas. 

 

Síntese utilizando o boroidreto de sódio como agente redutor: Em um 

frasco de três bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de nitrogênio, uma 

solução de acetilacetonato de samário(III) (0,1 mmol), acetilacetonato de 

cobalto(II) (0,5 mmol), 7,5 mL de oleilamina, 4,5 mL de ácido oléico e 3 mL de 

álcool oleílico foi aquecida até 100 oC e mantida sob agitação por 30 minutos para 

a completa solubilização dos reagentes. Posteriormente, a mistura foi aquecida 

com rampa de 20 oC.min-1 até a temperatura de 310 oC e mantida sob agitação. 

Após 10 minutos, foi adicionado 200 µL de uma solução 20 mg.mL de boroidreto 

de sódio em oleilamina e o sistema foi mantido sob agitação por 50 minutos. 

Após o resfriamento, aproximadamente 60 mL de etanol foi adicionado à 

dispersão e, posteriormente, a mistura foi centrifugada a 8000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante marrom-amarelado foi descartado e as partículas foram 

dispersas em aproximadamente 15 mL de hexano, precipitadas com a adição de 

40 mL de etanol e centrifugadas. Este procedimento de purificação foi repetido 

várias vezes até que o sobrenadante apresentou uma coloração levemente 

amarelada. 

3.3 Síntese de carbeto de cobalto 

Em um frasco de três bocas com fundo redondo, sob a atmosfera de 

nitrogênio, uma solução de 0,5 mmol de acetato de cobalto(II), 0,1 g de 
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polivinilpirrolidona (PVP) e 30 mL de tetraetilenoglicol foi aquecida até 60 oC e 

mantida sob agitação por cerca de 20 minutos até a completa solubilização dos 

reagentes. Posteriormente, a temperatura foi aumentada até 300 oC com rampa 

de 10 oC.min-1 e mantida a esta temperatura por 2 horas. Após o resfriamento, a 

amostra foi lavada e centrifugada com etanol por cerca de três vezes. O 

precipitado foi disperso e armazenado em isopropanol. Foram realizados três 

diferentes procedimentos experimentais, assim como mostrada na Tabela 8. 

Tabela 8. Amostras de carbeto de cobalto. 

Amostra Precursor PVP Co(ac)2 Sm(acac)3 

CoC_01 Co(ac)2 - - - 

CoC_02 Co(ac)2 - - X 

CoC_03 Co(ac)2 X - X 

CoC_04 Co(NO3)2 X X X 

CoC_05 Co(acac)2 X X X 

CoC_06 CoCl2 X X X 

CoC_07 *Co(ac)2 X X X 
* Utilizado o dobro da quantidade em relação às outras sínteses 

3.4 Caracterização das amostras 

3.4.1 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

A técnica de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) é uma técnica 

muito versátil, pois possibilita tanto análises estruturais, tais como, forma, 

tamanho, distribuição de tamanho das nanopartículas e fase cristalina, quanto 

análise de composição qualitativamente ou semi-quantitativamente através da 

dispersão de energia de raios X (EDX)1. As análises foram feitas utilizando o 

microscópio eletrônico Philips CM120, operando a 120 kV disponibilizado pelo 

Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de São Carlos (DEMA 

– UFSCar). Cabe aqui ressaltar que este equipamento não disponibiliza análises 

de alta resolução ou caracterizações analíticas. Para isto, vem sendo utilizado o 

equipamento TEM-FEG (JEM 2100F) da Jeol disponibilizado pelo Laboratório 
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Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (LNNANO-CNPEM). Este equipamento é indispensável para o estudo 

de materiais nanoestruturados, pois é equipado com uma fonte de elétrons por 

emissão de campo, conhecido como "FEG", que produz feixes de elétrons com 

alto brilho (100 vezes mais do que o LaB6) e é altamente estável. Isto possibilita 

análises com alta resolução em escala nano, e, ainda, análise de EDX de ponto, 

de linha e mapeamento químico. Além disso, recentemente, foi obtido pelo 

Instituto de Química de São Carlos através do projeto Multiusuários da FAPESP 

(2009/54216-9) um microscópio eletrônico de transmissão da JEOL JEM2100, 

com a fonte LaB6, o qual também possibilitou a obtenção de imagem tanto de 

baixa quanto de alta resolução necessários para a análise estrutural e 

cristalográfica da amostra. Para a preparação das amostras de microscopia, uma 

quantidade muito pequena das nanopartículas previamente secas foi dispersa em 

uma mistura hexano/octano. Posteriormente, uma gota dessa suspensão foi 

depositada sobre o suporte de cobre previamente recoberto por um filme fino de 

carbono depositado por “sputtering” e evaporada a temperatura ambiente. 

3.4.2 Difratometria de raios X (XRD) 

A difratometria de raios X (XRD) é uma técnica utilizada para caracterizar a 

estrutura cristalina do material, o que possibilita a identificação das fases 

cristalográfica presentes, assim como análise do tamanho médio de cristalito1. 

Esta técnica é de extrema importância para a caracterização das amostras 

obtidas neste trabalho, uma vez que as ligas de FePt , SmCo e carbeto de cobalto 

podem apresentar diferentes fases cristalográficas e, ainda, a morfologia 

unidimensional pode intensificar a difração em uma direção característica que 

poderá ser analisada também no difratograma de raios X. Para isto, foram 

utilizados diferentes difratômetros de acordo com a disponibilidade dos mesmos 

assim como se segue: difratômetro Rigaku Ultima IV situado no Grupo de 

Eletroquímica do Instituto de Química de São Carlos (IQSC – USP), outro de 

mesmo modelo do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de 

São Carlos (DEMA – UFSCar) e as últimas análises realizadas com o difratômetro 

D8 Advance da Bruker, recentemente adquirido no IQSC-USP. O intervalo de 

análise utilizado foi de 20 a 80 graus em 2θ e radiação Kα do cobre (λ=1,5406 Å) 
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para a maioria das amostras, sendo que o passo (2θ.s-1) foi variado entre as 

amostras a vim de garantir melhor resolução dos difratogramas. As amostras 

foram preparadas gotejando a dispersão de nanopartículas em hexano no porta-

amostra de silício (“zero background”) ou em placas de vidro e esperando a 

evaporação do solvente a temperatura ambiente. Em alguns casos, amostras 

secas na forma de pó em estufa a vácuo foram analisadas e a preparação se deu 

de acordo com a característica física da amostra, pois a mesma pode apresentar-

se como uma pasta e a análise de pó é dificultada.  

3.4.3 Magnetometria de amostra vibrante (VSM) 

A caracterização magnética das amostras foi realizada através do 

equipamento magnetômetro de amostra vibrante (VSM) convencional a 

temperatura ambiente com campo aplicado variando de -20 kOe a 20 kOe, 

disponibilizado pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). 

Os principais parâmetros magnéticos de interesse para a tecnologia de gravação 

magnética ou caracterização de imãs permanentes, tais como: magnetização de 

saturação (MS), magnetização remanente (MR) e coercividade (HC) foram obtidas 

a partir da curva de histerese, bem como outros parâmetros correlacionados a 

qualidade da relação sinal-ruído das amostras magnéticas.23 

3.4.4 Espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) 

A composição química das amostras foi determinada semi-

quantitativamente por espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) 

através de uma sonda PGT acoplada ao microscópio eletrônico de varredura 

Zeiss-Leica/440 (IQSC – USP). As amostras foram secas a temperatura ambiente 

em estufa a vácuo antes de serem levadas ao microscópio de varredura. Os 

depósitos foram realizados gotejando-se uma dispersão das nanopartículas em 

hexano na lâmina de vidro e deixando o solvente evaporar a temperatura 

ambiente. Esse procedimento foi repetido dez vezes a fim de obter um filme com 

espessura de ~ 0,4 μm. Para as amostras analisadas no microscópio eletrônico 

de transmissão, as análises foram realizadas diretamente nas amostras contidas 

nas redinhas de cobre. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Síntese de Nanopartículas de FePt  

4.1.1 A Influência dos precursores de ferro 

O controle dos parâmetros de sínteses é essencial para obter 

nanopartículas com características estruturais e morfológicas controladas.32,41,58-67 

Uma vez conhecendo estes parâmetros, nanopartículas com propriedades 

estruturais desejadas podem ser obtidas, de acordo com a sua necessidade de 

aplicação. Assim como já mencionado, a obtenção de nanopartículas alongadas é 

desejada para evitar problemas relacionados com o alinhamento magnético de 

sistemas nanoestruturados auto-organizados. No que diz respeito ao controle 

morfológico das nanopartículas de FePt, a quantidade ou concentração de 

moléculas de oleilamina no meio de reação mostrou ser um parâmetro importante 

de controle de crescimento unidimensional dessas nanopartículas.32,41  
A maioria dos métodos de sínteses de nanopartículas de FePt envolve a 

formação preliminar de núcleos de platina e posterior adição de 

pentacarbonilferro(0) ao meio reacional.32,35,45 No entanto, o pentacarbonilferro(0) 

é bastante volátil, o que torna este método menos eficaz no que diz respeito ao 

controle da composição química das nanopartículas de FePt.41,45 Além disso, este 

composto é bastante tóxico, uma vez que ocorre a liberação de monóxido de 

carbono durante a sua decomposição térmica.41,45 A importância do controle da 

composição química da FePt é devido à influência desta composição na 

propriedade magnética do material resultante. Neste caso, a composição química 

Fe55Pt45 é de interesse, pois o estudo da relação composição e propriedade 

magnética relatado na literatura científica mostra que esta composição é a que 

exibe as propriedades magnéticas mais adequada, sobretudo em relação ao 

campo coercivo da fase tetragonal de face centrada.14,15 Desta forma, torna-se 

necessária a utilização de outros precursores de ferro metálico para evitar que 

estes problemas sejam um empecilho na obtenção de nanopartículas com as 

características desejadas. No entanto, a utilização de outros precursores na 

síntese pode influenciar no controle da forma e no tamanho das nanopartículas. 
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Desta maneira, na tentativa de verificar a influência destes precursores na forma e 

no tamanho das nanopartículas, levando em conta também o controle da 

composição química, foram realizadas sínteses utilizando seis diferentes 

precursores de ferro, mantendo os demais parâmetros sintéticos. Primeiramente, 

foi utilizado o nonacarbonildiferro(0) que apresenta em sua estrutura dois átomos 

de ferro no estado de valência zero. Apesar da semelhança com o 

pentacarbonilferro(0), o nonacarbonildiferro(0) não é volátil e apresenta maior 

facilidade de manuseio e de controle de composição, além de possui menor 

toxidade do que o pentacarbonilferro(0), principalmente por se apresentar na 

forma de sólido.41,45 

 Uma inconveniência da utilização do nonacarbonildiferro(0) reside na sua 

instabilidade ao ar e na baixa solubilidade em solventes orgânicos. Geralmente, o 

nonacarbonildiferro(0) é dissolvido previamente em THF antes de ser utilizado.68 

De fato, este reagente mostrou ser pouco solúvel nos solventes utilizados na 

síntese. Entretanto, após 30 minutos a 60 oC, sob constante agitação, todo 

composto se dissolve na presença de oleilamina e octadeceno. Desta maneira, o 

nonacarbonildiferro(0) pôde ser utilizado tanto no início da síntese (P01b) quanto 

após 30 minutos no patamar de 120 oC solubilizado em uma pequena quantidade 

de oleilamina (P01a). As imagens de TEM apresentadas nas Figura 10(a) e 10(c) 
mostram as NP obtidas por estes métodos. Ao adicionar nonacarbonildiferro(0) 

após 30 minutos no patamar de 120 oC, ocorre a formação de nanopartículas de 

FePt com diversos tamanho e morfologia. O tamanho das nanopartículas 

esferoidais e aciculares observadas na Figura 10(a) variam de 3-6 nm e 13-18 

nm, respectivamente. Entretanto, quando o nonacarbonildiferro(0), é adicionado 

ao sistema antes do patamar de 120 oC, ocorre a formação de nanofios de FePt 

com comprimentos maiores do que 200 nm e diâmetro de 2-3 nm e, também, de 

algumas nanopartículas esferoidais de 3-4 nm de diâmetro, mostrados na imagem 

de TEM da Figura 10(c), indicando que a presença do nonacarbonildiferro(0) 

desde o início da nucleação de Pt influencia significantemente no controle 

morfológico das nanopartículas de FePt. 
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Figura 10 - a) Imagem de TEM e b) XRD da amostra P01a e c) Imagem de TEM e d) XRD da 

amostra P01b de NP de FePt obtidas utilizando o nonacarbonildiferro(0) depois (a e b) e 

antes (c e d) do patamar de 120 oC O quadro destacado na figura c) mostra a extremidade 

dos nanofios de FePt. 

 

 Os difratogramas de raios X das amostras P01a e P01b apresentado, 

respectivamente, na Figura 10(b) e 10(d), indicam que as amostras como-

sintetizadas exibem a estrutura cristalina fcc, com os picos característicos 

referentes às reflexões nos planos (111) em ~40,3o em 2θ e (200) em ~47o em 2θ 

da liga fcc-FePt. As análises de EDX das amostras P01a e P01b mostraram, 

respectivamente, a composição química Fe50Pt50 e Fe53Pt47. Estes valores são 

muito próximos à quantidade de precursores carregada no sistema antes do início 

da síntese. Ao comparar o controle de composição química do 

nonacarbonildiferro(0) com o pentacarbonilferro(0), pôde-se observar que um 

maior controle de composição é obtida com a utilização do nonacarbonildiferro(0), 

o que pode ser explicado, principalmente, pelo fato de não ser um composto 

volátil como o pentacarbonilferro(0). Além disso, quando se adiciona o 
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nonacarbonildiferro(0) após a solubilização em oleilamina e adição à 120 oC, 

ocorre uma perda da quantidade de ferro pela possível evaporação parcial do 

precursor que, como consequência de uma quantidade de ferro, resulta na 

composição de Fe50Pt50. 

 A decomposição térmica do nonacarbonildiferro(0) ocorre em 

aproximadamente 100 oC e de fato foi possível observar nesta temperatura um 

leve escurecimento do meio reacional, o que pode indicar o início da formação de 

núcleos de ferro metálico. No caso do acetilacetonato de platina(II), o ambiente 

redutor é suficiente para reduzir o cátion Pt2+ à platina metálica, mesmo antes da 

sua temperatura de decomposição térmica.69 Desta forma, como a formação de 

núcleos de platina ocorre a aproximadamente 120 oC, acredita-se que pode estar 

ocorrendo um processo de binucleação, devido à proximidade das temperaturas 

em que ocorra tanto a nucleação da platina metálica quanto a nucleação do ferro 

metálico.69 A formação praticamente simultânea dos dois núcleos metálicos 

parece facilitar o processo interdifusional levando a um crescimento preferencial 

da partícula.  

Outros precursores de ferro metálico foram utilizados na tentativa de 

verificar a influência do precursor no controle do tamanho e forma das 

nanopartículas de FePt na presença de oleilamina. Desta forma, foram realizadas 

sínteses utilizando o benzoilferroceno (amostra P02), diacetilferroceno (amostra 

P03), carboxaldeidoferroceno (amostra P04), acetilacetonato de ferro(II) (amostra 

P05), e acetilacetonato de ferro(III) (amostra P06). A escolha pelos precursores 

diacetilferroceno, benzoilferroceno e carboxaldeidoferroceno é devido à suas 

temperaturas de ebulição (decomposição) de, respectivamente, 122-128 oC, 105-

107 oC e 118-120 oC, próximo à temperatura de formação de núcleos de platina 

(120 oC) na síntese de nanopartículas de FePt. As imagens de TEM apresentadas 

na Figura 11 mostram as NP de FePt das amostras P02, P03 e P04. Assim como 

observado nas Figuras 11(a) e 11(c), a utilização do benzoilferroceno e do 

diacetilferroceno leva a formação de nanopartículas esféricas monodispersas com 

o tamanho de 4 e 3 nm de diâmetro, respectivamente. 
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Figura 11 - Imagens de TEM das amostras (a) P02, (c) P03 e (e) P04; Difratogramas de raios 

X das amostras (b) P02, (d) P03 e (f) P04. 

 

 Os difratogramas de raios X apresentados nas Figuras 11(b) e 11(d) 
mostram a formação da fase fcc para as amostras P02 e P03 com os picos 

característicos referentes a reflexões no plano (111) centrada em ~40,3o e no 

plano (200) centrada em ~47o da fase fcc liga FePt. As composições química das 

amostras P02 e P03 obtidas pelas análises de EDX foram de Fe58Pt42 e Fe52Pt48, 
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respectivamente. Este valor é próximo à composição química de Fe55Pt45 

inicialmente carregada no sistema. Apesar de não ocorrer a formação de 

nanopartículas alongadas, as nanopartículas de FePt esféricas obtidas na fase fcc 

são constantemente utilizadas em outras aplicações, tais como biomedicina e 

biotecnologia.14-15 Além disso, assim como no caso das nanopartículas de FePt 

esféricas obtidas pelo método do poliol modificado, as nanopartículas obtidas 

nesse caso são bastantes monodispersas, o que leva ao desenvolvimento de um 

método alternativo de sínteses nanopartículas de FePt esféricas na fase fcc.69 

Em linhas gerais, a utilização dos precursores benzoilferroceno e o 

diacetilferroceno sob as condições de síntese com excesso do surfactante 

oleilamina não provém ao sistema condições para que ocorra a formação de 

nanopartículas de FePt com forma alongada. Um estudo mais sistemático deve 

ser realizado para verificar se houve ou não a formação de núcleos de Fe 

metálico em aproximadamente 120 oC na tentativa de verificar se realmente há 

uma relação entre a formação desses núcleos e a forma unidimensional sob as 

condições de sínteses. No caso da amostra utilizando o carboxaldeidoferroceno, 

como precursor de ferro, foram obtidas nanopartículas alongadas e alguns 

multipóides com comprimentos variando de 3 a 11 nm de uma extremidade à 

outra, assim como mostrado na Figura 11(e). Assim como nos casos anteriores, a 

difratometria de raios X mostrou a formação da fase fcc-FePt, com melhor 

resolução da reflexão (200) em ~47° em 2θ devido à forma mais alongada das 

nanopartículas e a presença de poucas nanopartículas esféricas. Embora as 

nanopartículas tenham apresentado morfologia diferente da esférica para a 

amostra, a composição química média identificada por EDX foi de Fe65Pt35 

mostrando maior presença de ferro na amostra. O precursor de ferro parece de 

alguma forma, estar inibindo a interdifusão mais homogênea entre os núcleos 

metálicos formados. Este fato poderia ser mais um indício de que a formação 

concomitante dos núcleos metálicos, uma vez que a temperatura de 

decomposição do precursor de ferro é ~120 °C favorece o alongamento das 

nanopartículas,como observado também para o nonacarbonildiferro(0). 

Entretanto, algum produto da decomposição parece inibir a formação da liga de 

forma a resultar em composição rica em ferro. Esse sistema segue em estudo 

para identificar as suposições acima e na tentativa de se estabelecer uma faixa de 
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concentração para o precursor de ferro, além de conhecer um pouco sobre o 

mecanismo de formação. 

Quando se utiliza os precursores acetilacetonato de ferro(II) e 

acetilacetonato de ferro(III), também são obtidas nanopartículas de FePt com 

diferentes tamanhos e morfologias, como se observa nas imagens de TEM das 

amostras P05 e P06, apresentadas, respectivamente, nas Figuras 12 a) e(c).  

Figura 12 - Imagens de TEM das amostras (a) P05, (c) P06; Difratogramas de raios x das 

amostras (b) P05, (b) P06. 

 

As imagens de TEM das Figuras 12(a) e 12(c) mostram a formação de 

nanopartículas multipóides com comprimento de uma extremidade à outra de 10-

14 nm e comprimento de menor eixo de 3-4 nm utilizando tanto o acetilacetonato 

de ferro(II) (amostra P05) quanto o acetilacetonato de ferro(III) (amostra P06). Os 

XRD das amostras P05 e P06 apresentados, respectivamente, nas Figuras 12(b) 
e 12(d) mostram os picos característicos referentes às reflexões no plano (111) 

centrada em ~40,3o e no plano (200) centrada em ~47o da fase fcc-FePt indicando 
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a formação da fase fcc. A diferença destas nanopartículas alongadas com as 

obtidas utilizando o carboxaldeidoferroceno (P04) reside, principalmente, no 

controle de sua composição química. Uma maior quantidade de ferro foi 

observada na amostra P04, resultando na composição final de Fe65Pt35, ao passo 

que no caso das amostras P05 e P06 são obtidas, respectivamente, a 

composição química de Fe52Pt48 e Fe55Pt45. 

4.1.2 Síntese de nanofios e nanobastões de FePt  

Através das análises dos resultados obtidos para diferentes precursores de 

ferro, foi possível verificar que nanofios foram sintetizados utilizando 

nonacarbonildiferro(0) e pentacarbonilferro(0).32 Como não há ainda um 

mecanismo proposto para este tipo de reação, não é possível inferir o motivo pelo 

qual estes compostos influenciam na formação de estruturas alongadas. 

Primeiramente, se imaginou que o ferro metálico liberado por esses dois 

compostos durante a sua decomposição em 120 oC, fosse determinante para o 

crescimento unidimensional das nanopartículas, na presença de excesso de 

oleilamina. No entanto, há um trabalho recente na literatura que reportam 

nanopartículas de platina com morfologia controlada.70 Neste trabalho, é sugerido 

que o monóxido de carbono possa ser o responsável pelo controle da forma das 

nanopartículas na presença de aminas de cadeia longa.70 
 Com base nos resultados obtidos e levando em conta que a presença de 

CO tenha significativa influência na forma alongada das nanopartículas, foi 

explorado nesta parte do trabalho a obtenção de nanopartículas de FePt através 

da utilização dos precursores acetilacetonato de ferro(III) e acetilacetonato de 

platina(II), na presença de pentacarbonilferro(0). O estudo foi conduzido na 

tentativa de verificar se a pequena quantidade de monóxido de carbono liberado 

por este composto possa ser um parâmetro importante para o controle da 

morfologia das nanopartículas de FePt. A utilização do acetilacetonato de ferro(III) 

é devido ao melhor controle de composição se comparada aos demais 

precursores, além de ser bastante utilizado em sínteses químicas como precursor 

de ferro.69  

As imagens de TEM das Amostras NF05, NF10 e NF15 das nanopartículas 

obtidas sob estas condições são mostradas, respectivamente, nas Figuras 13(a), 
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13(b) e 13(c). Basicamente, foram realizadas três sínteses diferenciando-se 

apenas nas quantidades de pentacarbonilferro(0) adicionados ao sistema após 30 

minutos de reação em 120 oC. Foram adicionados 5, 10 e 15 µL de 

pentacarbonilferro(0), respectivamente, nas amostras NF05, NF10 e NF15. Em 

todos os casos, a proporção de Fe55Pt45 foi planejada de acordo com a proporção 

dos sais de ferro e platina carregadas inicialmente no sistemas. Cabe ressaltar 

que a quantidade de pentacarbonilferro(0) é muito inferior se comparada a 

quantidade de acetilacetonato de ferro(III) e, portanto, não deve influenciar 

significantemente na composição final da liga FePt. 

Figura 13 - Imagem de TEM das amostras a) NF05, b) NF10 e c) NF15; Difratogramas de 

raios X das amostras d) NF05, e) NF10 e f) NF15. 

 

 Na quantidade de 5 µL de pentacarbonilferro(0), é possível observar 

apenas uma pequena quantidade de nanofios na presença de uma grande 

quantidade de nanopartículas esféricas, assim como mostrado na Figura 13(a). 
Quando esta concentração foi dobrada, é possível verificar um significativo 

aumento na quantidade de nanofios, assim como mostrado na Figura 13(b). O 

aumento da concentração para 15 µL não surtiu mais efeito na quantidade de 

nanofios formados, como apresentado na Figura 13(c). Nos difratogramas de 

raios X mostrados nas Figuras. 13(d), 13(e) e 13(f), respectivamente para as 

amostras NF05, NF10 e NF15, é possível observar que as nanopartículas exibem 
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a estrutura cristalina fcc, com os picos característicos referentes à reflexão no 

plano (111) centrada em ~40,3o em 2θ e no plano (200) em ~47o.  

 Em linhas gerais, a presença de pentacarbonilferro(0) mostrou-se 

determinante na formação das estruturas de nanofios. Assim como já 

mencionado, ainda não ha um mecanismo de formação destas estruturas, mas é 

sugerido que o monóxido de carbono liberado por estas estruturas influencia no 

crescimento unidimensional junto com a oleilamina. Possivelmente, a oleilamina 

adsorve em planos atômicos específicos das estruturas formadas, controlando o 

crescimento das faces cristalinas e, portanto, controlando a sua forma70.  

Figura 14 - Imagem de HRTEM da amostra NF10 obtida na presença de 10 µL de 

pentacarbonilferro(0). 

 

O modo pelo qual o monóxido de carbono atua nesta síntese ainda é 

desconhecido. Há indícios em alguns trabalhos na literatura, assim como já 

mencionado, que o monóxido de carbono pode atuar em conjunto com aminas de 

cadeia longa, controlando o tamanho e forma de nanopartículas de platina. A 

elevada afinidade de adsorção de moléculas de CO sobre platina metálica leva a 

inferir que ocorre adsorção preferencial nos planos (110) e (310).70 Desta forma, o 

plano (111) geralmente exposto no caso de nanopartículas pequenas, até 

aproximadamente 2 nm, pode permanecer livre e, assim, favorecer o crescimento 

nessa direção. Outro resultado importante obtido nestas sínteses foi a formação 

de pequenas ramificações nos nanofios, assim como mostrado na imagem de 

HRTEM da Figura 14, para o caso da amostra NF10 . De fato, é possivel 
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observar na HRTEM que as pequenas salientações ao longo dos nanofios 

correspondem à ramificações curtas e não à partículas esféricas adsorvidas sobre 

os nanofios. Além da formação deste novo tipo de estrutura para nanopartícula de 

FePt, é possivel verificar também a formação de nanoparticulas esferoidais na 

presença das estruturas de nanofios. As imagens de TEM e de HRTEM da Figura 
15(a) e 15(b) mostram mais detalhadamente a formação de nanofios e de 

nanoesferas na amostra NF10. 

Figura 15 - a) Imagem de TEM e b) de HRTEM da amostra NF10 mostrando a presença de 

nanofios e nanoesferas. 

 

A análise por FFT (do inglês “Fast Fourier Transform”) utilizando o software 

ImageJ foi realizada numa nanoesfera, mostrado no quadro superior direito da 

Figura 15(b) e num nanofio, mostrado no quadro inferior direito da Figura 15(b). 
As distâncias interplanar de 2,03, 1,43 e 1,17 Å correspondem muito próximo ao 

observado, respectivamente, nos planos (110), (200) e (211) do ferro metálico ou 

nos planos (200), (220) e (222) da estrutura cristalina da FePt, no caso das 

nanoesferas. As distâncias interplanar de 1,96 e 1,38 Å corresponde muito 

próximo ao observado, respectivamente, aos planos (200) e (220) da estrutura 

cristalina fcc da FePt e da Pt. Estas análises mostraram a possível formação da 

fase fcc tanto nas nanoesferas quanto nos nanofios. Ainda, a imagem de HRTEM 

indica uma distância interplanar de 2,227 Å para os planos que se distribuem ao 

longo do nanofio. Esse valor está muito próximo ao valor de 2,2350 Å encontrado 

para o plano (111) da fase FePt cúbica de face centrada. Assim, as imagens 

apresentadas nas Figuras 14 e 15b, mostram a textura da amostra ao longo do 

plano (111) e inferem que a direção de crescimento preferencial dos nanofios é 

a) b)
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[111]. Esses resultados estão em concordância com a possibilidade de uma 

adsorção preferencial de moléculas de CO levar ao crescimento na direção (111). 

Entretanto, para se chegar a uma proposta de mecanismo não especulativa, o 

sistema deve ser mais bem estudado. Não foi possível distinguir nesta análise 

entre nanopartículas de Fe, de Pt ou de FePt e, portanto, não se pôde extrair 

informações qualitativas exatas à respeito da composição química de cada tipo de 

nanopartícula. Para isto, foi realizada análises de STEM (HAADF) e mapeamento 

químico por EDS, assim como mostrado na Figura 16. 

Figura 16 - Imagem de STEM a) no modo HAADF e b) Dark Field e mapeamento por EDS da 

amostra NF10. 

 

 A técnica de HAADF, permite identificar diferenças de massas entre as 

partículas. Nanopartículas constituídas de átomos mais denso apresentam um 

brilho mais intenso na imagem de HAADF ao passo que as nanopartículas 

constituídas de átomos menos denso apresentam um brilho menos intenso. Desta 

maneira, de acordo com as imagens de HAADF, infere-se que as nanopartículas 

esféricas possuem mais átomos de ferro do que os nanofios, assim como 

observado na imagem da Figura 16(a). Ademais, o mapeamento químico da 

Figura 16(b) mostra a presença tanto de ferro quanto de platina nos nanofios, 

mostrando que a sua estrutura é composta de ferro e platina. Na Figura 17 é 

mostrado novamente o difratograma de raios X da amostra NF10, entretanto com  

uma resolução melhorada a fim de se mais detalhadamente a formação da fase 

fcc da FePt. 

a) b)
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Figura 17 - Difratograma de raios X da amostra NF10. 

 

 O difratograma de raios X apresenta um padrão típico da fase fcc com os 

picos característicos referentes à reflexão no plano (111) centrada em ~40,3o em 

2θ e no plano (200) e ~47o em 2θ, assim como comentado anteriormente. No 

entanto, é possível verificar picos levemente deslocados para valor menor de 2θ, 

o que corresponde próximo ao padrão da platina metálica. No mecanismo de 

síntese proposto para a formação de nanopartículas esféricas de FePt pelo 

método do poliol modificado, primeiramente ocorre a redução do acetilacetonato 

de platina(II) a aproximadamente 120 oC formando núcleos de platina metálica, e 

posteriormente ocorre a decomposição do acetilacetonato de ferro(III) a 

aproximadamente 180 oC, finalizando com um processo interdifusional, seguindo 

da redução dos cluster de oxido de ferro resultante da decomposição.69 Os 

átomos de ferro se incorporam a estrutura do núcleo de platina, resultando em 

nanopartículas de FePt. Como os átomos de ferro são menores que os átomos de 

platina, a substituição do átomo de platina pelo átomo de ferro causa uma 

alteração nos planos cristalinos, resultando na análise por XRD no deslocamento 

dos picos de platina para maior valor de 2θ. Desta maneira, verificamos no XRD a 

formação de uma mistura de nanopartículas de FePt com excesso de platina e 

outras com excesso de ferro, corroborando os resultados de HAADF e EDX. 

Pt (4-802)
Fe (6-696)
fcc-FePt (29-717)
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Para verificar também a influência da oleilamina nesta síntese, fixou-se a 

quantidade de 10 µL de pentacarbonilferro(0) e foram realizados outros 

procedimentos alterando apenas a proporção entre oleilamina e octadeceno no 

meio reacional desde a ausência de oleilamina (NF10_ODE), nas proporções de 

1:1 (NF10_1:1), 1:2 (NF10_1:2) e 1:4 (NF10_1:4) v/v de OAm/ODE, e também 

com o excesso de oleilamina (NF10_OAm). As imagens de TEM das amostras 

obtidas são mostradas na Figura 18. 

Figura 18 - Imagem de TEM das amostras a) NF10_ODE, b) NF10_1:4, c) NF10_1:2, d) 

NF10_1:1, e) NF10 e e) NF10_OAm. 

 

 Na ausência de oleilamina no meio reacional, ocorre também a formação 

de nanopartículas, no entanto, na forma de esferas com diâmetro de 

aproximadamente 4 nm, assim como mostrado na imagem de TEM da Figura 
18(a). Quando a oleilamina é adicionada no meio reacional na proporção de 1:4 

OAm/ODE v/v, é possível observar a formação de nanopartículas esféricas com 

diâmetro que varia de 3 a 8 nm e a formação de estruturas levemente alongadas 

de diâmetro de 2-3 nm e comprimento de até 8 nm (Figura 18(b)). Estas 

nanopartículas alongadas tem uma característica bastante similar a 

nanopartículas multipóides que surge majoritariamente quando a quantidade de 
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oleilamina é aumentada para a proporção de 1:2 OAm/ODE v/v, como mostrado 

na imagem de TEM da Figura 18(c). Sob esta condição, ocorre tanto a formação 

de nanopartículas esféricas com diâmetro que varia de 3 a 8 nm quanto à 

formação de nanopartículas multipóides de aproximadamente 10 nm de 

comprimento. Estes resultados mostram que a oleilamina começa ter um efeito na 

forma da nanopartícula desde a proporção de 1:4 OAm/ODE v/v no qual começa 

a formar nanopartículas multipóides até a formação completa da forma de 

multipóides na proporção 1:2 OAm/ODE v/v. Um resultado diferente começa a 

aparecer quando a proporção é aumentada para 1:1, no qual já se observa a 

formação de nanofios de 20 a 60 nm de comprimento e com as ramificações 

começando a se formar, além das nanopartículas esféricas de 4 nm de diâmetro, 

assim como mostrado na imagem de TEM da Figura 18(d). Na proporção de 2:1 

OAm/ODE v/v, já se observa completamente a formação de nanofios ramificados 

de 20-100 nm de comprimento, assim como mostrado na imagem de TEM da 
Figura 18(e). Finalmente, na síntese utilizando apenas a oleilamina como 

solvente, não se observa efeito da oleilamina na formação destes nanofios 

ramificados se comparada com a síntese utilizando a proporção 2:1 OAm/ODE 

v/v, assim como mostrado na imagem de TEM da Figura 18(f). Desta maneira, 

infere-se que a oleilamina é de fato um parâmetro essencial para a formação de 

nanofios na presença de uma pequena quantidade de monóxido de carbono e a 

proporção 2:1 OAm/ODE v/v é a proporção adequada para a formação de 

nanofios de FePt ramificados. Uma importante aplicação destas nanopartículas 

pode ser na área de catálise, uma vez que nanofios e nanobastões de FePt vêm 

sendo bastante estudada nesta área e ainda não há dados referente às nanofios 

de FePt ramificados.71-73 

 Apesar da síntese não resultar na produção de nanofios unicamente, as 

nanopartículas esféricas obtidas podem ser separadas das nanopartículas 

alongadas. Para isto, o procedimento de lavagem e purificação foi modificado 

para a separação das nanopartículas com diferentes formas e tamanhos. Na 

literatura, é possível encontrar alguns trabalhos em que as nanopartículas 

maiores são separadas de nanopartículas menores através de diferentes etapas 

de centrifugação.74,75 Primeiramente, as nanopartículas maiores são separadas 

das nanopartículas menores através de uma velocidade de centrifugação de 3600 
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rpm por 10 minutos. As nanopartículas menores permanecem na dispersão e são 

separadas a velocidade de centrifugação maiores.74,75 No caso dos nanofios de 

FePt obtidos, este procedimento de separação não foi eficiente. Para separá-las 

foi desenvolvido um procedimento no qual o produto resultante da síntese foi 

concentrado apenas em um tubo de centrifuga de 50 mL e foi utilizado uma 

pequena quantidade de hexano e álcool isopropílico para a lavagem. A dispersão 

foi centrifugada a 10000 rpm por 10 minutos, e uma parte da dispersão foi para a 

parede da centrifuga, enquanto outra parte se manteve disperso. As 

nanopartículas que se depositaram no tubo de centrífuga eram constituída por 

sua maior parte de nanofios. As Figuras 19(a) e 19(b) mostram as imagens das 

nanopartículas antes e depois do processo de separação realizada. 

Figura 19 - Imagem de TEM da amostra NF10 a) antes e b) depois do processo de 

separação. 

 

 Cabe ressaltar que os nanofios foram sintetizados na temperatura de 

decomposição do acetilacetonato de ferro(III) que corresponde a ~180 oC. Para 

verificar a possibilidade de formação de nanofios à temperaturas maiores do que 

180 oC, foram realizadas síntese nas temperaturas de 230, 260, 300 e 320 oC. As 

imagens de TEM das amostras obtidas nestas temperaturas são mostradas da 

Figura 20. 
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Figura 20 - Imagem de TEM das amostras a) NF10, b) NF10_230, c) NF10_260, d) 

NF10_300 e e) NF10_320. 

 

 Pode ser observado nas imagens de TEM da Figura 20 que os nanofios 

ramificados não são formados acima de 180 oC, indicando que a partir de certa 

temperatura não é possível ocorrer a formação de nanofios com ramificações. 

Entretanto, na temperatura de 230 oC, começa a ocorrer a formação de alguns 

nanobastões de 20 nm de comprimento em pequena quantidade se comparada 

às nanopartículas esféricas de 4 nm obtidas, assim como mostrado na imagem de 

TEM da Figura 20(b). Acima da temperatura de 260 oC, ocorre formação de 

nanobastões de FePt com comprimento que varia de 20 a 60 nm sem as 

ramificações observadas nos nanofios obtidos a 180 oC, e a quantidade de 

nanopartículas esféricas começa a diminuir à medida que a temperatura da 

reação é aumentada, assim como mostrado nas imagens de TEM das Figuras 
20(c-e). Cabe ressaltar que as imagens apresentadas são das amostras sem 

purificação e, portanto, apresenta as misturas de nanofios e nanoesferas. 

 Até o presente momento, foram obtidos nanofios e nanobastões de FePt 

ramificados ou sem ramificações e alguns parâmetros que influenciam a sua 

formação dos mesmos também foram estudados. Dentre os resultados obtidos, 

deve ser escolhido o mais viável para a aplicação em gravação magnética, e 
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assim, os nanobastões sem as ramificações apresentam um interesse maior, uma 

vez que possa facilitar o processo de auto-organização para a formação posterior 

de sistemas auto-organizados perpendicular ao plano do substrato. 

 Numa etapa posterior visando à transformação da fase quimicamente 

desordenada fcc para a fct, quimicamente ordenada, foi avaliado o tratamento 

térmico das amostras. Primeiramente, o tratamento térmico foi realizado nos 

nanofios ramificados (amostra NF10) e nos nanobastões de FePt sintetizados a 

300 oC (amostra NF10_300) na tentativa de verificar a estabilidade térmica destas 

nanopartículas. Cabe lembrar que a liga FePt com alta energia magnetocristalina 

corresponde à fase tetragonal de face centrada e os nanofios e nanobastões 

obtidos se apresentam na fase cúbica de face centrada. Temperaturas próximas 

de 560 °C são necessárias para converter completamente as nanopartículas de 

estrutura fcc à estrutura fct. Entretanto, o recozimento em temperaturas da ordem 

de 550-580 °C leva à considerável perda de ordem posicional nos arranjos auto-

organizados e coalescência das nanopartículas, tendo como consequência, larga 

distribuição de tamanho15. 

 Além do tratamento a 560 oC por 30 minutos, as NP foram tratadas 

também à temperatura de 450 oC por 30 minutos na presença de nitrogênio, para 

verificar se nesta temperatura ocorre a formação parcial da fase fct, uma vez que 

em temperaturas maiores do que 450 oC possa ocorrer a coalescência  e 

sinterização das nanopartículas41. A Figura 21 mostra as imagens de TEM e o 

difratograma das amostras obtidas. 

 No caso da amostra de nanofios ramificados obtidos a 180 oC (NF10) tanto 

o recozimento a 450 oC (NF10_450) e a 560 oC (NF10_560) leva a coalescência e 

sinterização das nanopartículas, formando nanopartículas maiores e sem forma 

definida. O mesmo acontece, no entanto, com menor intensidade na amostra de 

nanobastões obtidos a 300 oC e recozido a 450 oC, onde ainda é possível 

observar nanobastões, mesmo que tenha ocorrida a sua quebra em tamanhos 

menores, o que leva a inferir que os nanobastões possui uma maior estabilidade 

térmica do que os nanofios ramificados. Na temperatura de 560 oC, estes 

nanobastões perdem completamente a sua forma e ocorre a formação de 

nanopartículas maiores. 
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Figura 21 - a) Difratograma das amostras recozidas. Imagem de TEM das amostras b) 

NF10_450, c) NF10560, d) NF10_300_450 e e) NF10_300_560. 

 
  No que diz respeito à conversão para a fase tetragonal, na temperatura de 

450 oC, as amostras não foram convertidas completamente para a fase tetragonal 

de face centrada em ambos os casos, assim como mostrado no difratograma da 

Figura 21(a), onde o pico referente à reflexão ao plano (111), no qual é centrada 

em aproximadamente 40,3o em 2θ no caso da face cúbica e em 41,2o em 2θ no 

caso fase tetragonal, encontra-se deslocada entre estes dois valores.  

Figura 22 - Representação da célula unitária para ligas FePt com estrutura (A) fcc e (B) fct. 

 

 O deslocamento ocorre porque à medida que os átomos de ferro e de 

platina são reorganizados para a estrutura cristalina tetragonal mais estável 

termodinamicamente, ocorre uma diminuição da distância interplanar, uma vez 

que nesta estrutura os átomos de platina são intercalados com átomos de ferro 
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que possui um tamanho menor do que os átomos de platina.14,15 Ainda, isto 

confere à estrutura a anisotropia magnetocristalina alta, que resulta em 

nanopartículas ferromagnéticas com alta coercividade.14,15 Devido a estreita 

relação desta fase cristalina com a propriedade magnética, foi realizada a 

caracterização magnética das nanopartículas recozidas assim como mostrado na 

Figura 23.  

Figura 23 - Histerese magnética das amostras a) NF10_450 e NF10_560 e b) NF10_300_450 

e NF10_300_560. 

 

 Dentre todas as amostras, a que obteve a melhor propriedade 

ferromagnética com maior coercividade foi a amostra de nanobastões recozidos a 

560 oC (NF_300_560). Quando estas nanopartículas são recozidas a 450 oC a 

sua forma de nanobastão ainda permanece evidente, embora parcialmente, 

porém não ocorre uma conversão significante para a fase tetragonal e a 

propriedade superparamagnética é observada com magnetização de 22 emu.g-1 

sob o campo aplicado de 20 kOe à temperatura ambiente. O aumento da 

temperatura para 560 oC leva a formação da fase tetragonal, resultando em 

nanopartículas ferromagnéticas com coercividade de 280 Oe e magnetização de 

42 emu.g-1 sob o campo aplicado de 20 kOe à temperatura ambiente, porém 

ocorre a sinterização e perda de forma das nanopartículas. No caso dos nanofios 

ramificados, além de serem mais instáveis termicamente se comparada com os 

nanobastões, eles apresentaram, respectivamente, na temperatura de tratamento 

de 450 e 560 oC, coercividade em torno de 90 e 150 Oe, e magnetização de 31 e 

36 emu.g-1 sob as mesmas condições de análise. 
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 A estabilidade térmica dos nanobastões de FePt também é um fator que 

deve ser considerado, uma vez que a perda do tamanho e da forma resultará em 

nanopartículas sem a característica desejada.32,41 Desta maneira, outros 

procedimentos foram realizados para impedir ou diminuir a sinterização e 

coalescência dos nanobastões. Um estratégia desenvolvida recentemente reside 

no recobrimento de nanopartículas de FePt esféricas com compostos estáveis a 

altas temperaturas na tentativa de protegê-las durante os processos de 

recozimento térmico a altas temperatura.45 Este método consiste, num primeiro 

momento, revestir a superfície da nanopartícula com MgO (óxido de magnésio), 

que é termicamente estável, com temperatura de fusão de 2000 oC e que reage 

com HCl formando MgCl2 e água, como ilustrado na Figura 24.48 A camada de 

MgO protege a nanopartículas da agregação em temperaturas de recozimento de 

até 800 oC, convertendo a fase fcc para a fase fct em temperaturas acima de 700 
oC. A camada de MgO é, então, dissolvida em HCl 0,5 mol/L na presença de 

hexano, acido oléico e hexadecanodiol, levando a formação de nanopartículas de 

fct-FePt dispersas em hexano.45 

Figura 24 - Ilustração do processo de proteção das nanopartículas de FePt durante o 

processo de tratamento térmico através de recobrimento com MgO.48 

 

 Embora este método possa parecer viável para a proteção de nanobastões 

de FePt à sinterização e perda de forma, o processo de remoção não ocorre de 

maneira trivial e o ácido utilizado na lavagem tende a atacar os nanobastões 

obtidos. Desta maneira, outros métodos foram desenvolvidos para verificar a sua 

estabilidade e a formação da fase fct. O primeiro método é a tentativa de 

recozimento a temperatura abaixo da temperatura de decomposição da 

oleilamina, que tende a manter estável a estrutura de nanobastão. A oleilamina 

tende a se decompor a uma temperatura um pouco acima de 350 oC, e por isso, 

os nanobastões foram recozidos a temperatura de 350 oC e a temperatura de 

recozimento foi aumentada de 30 minutos para 6 horas, na tentativa de favorecer 
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a conversão da fase fcc para a fase fct. O outro método desenvolvido envolve a 

obtenção de ligas ternárias de FePt, tal como a liga FePtNi, no qual tende a 

reduzir a temperatura para a transformação da fase fcc para a fase fct.76 Assim a 

diminuição da temperatura de transformação da fase poderá prevenir a perda da 

forma do material.41 Os nanobastões de FePtNi foram obtidos de maneira similar 

aos nanobastões de FePt sintetizados a 300 °C, diferenciando-se apenas pela 

adição de níquel a esta liga, na mesma quantidade de ferro. A imagem de TEM e 

o difratograma são desta amostra são mostrados, respectivamente, na Figura 
25(a) e 25(b). 

Figura 25 - a) Imagem de TEM e b) difratograma de raios X da amostra de FePtNi. 

 

 Nanobastões de 20 a 60 nm foram obtidos de maneira similar aos 

nanobastões de FePt, inferindo que o níquel não afeta na formação dos 

nanobastões e indicando que várias ligas de platina podem ser obtidas com este 

ou outro metal que pode ser incorporado a platina. De fato, sistema similar é 

obtido para nanofios de ligas baseadas em platina. O Difratograma mostra a 

formação da fase fcc da FePt quando níquel é adiciona a este sistema, com os 

picos característicos referentes à reflexão no plano (111) centrada em 

aproximadamente 40,3o em 2θ e no plano (200) em ~47o em 2θ. Para o 

tratamento térmico a temperatura de 350 oC por 6 horas, foram utilizados esta 

amostra de FePtNi e a amostra de nanobastão sintetizado a temperatura de 300 
oC (amostra NF10_300) ambas as duas após o processo de separação dos 

nanofios. As imagens de TEM, os difratograma de raios X e a magnetização do 

material são mostrados nas Figuras 26(a-d). 

a)

50 nm

b)

fcc-FePt (29-717)



RESULTADOS E DISCUSSÃO                                        55 

Figura 26 – Imagem de TEM das amostras a) NF_300_350 e b) FePtNi_350; c) 

Difratogramas de raios x e d) histerese magnética das amostras NF_300_350 e FePtNi_350. 

 

 Apesar de ocorrer a quebra dos nanofios, formando nanobastões de 

aproximadamente 20 nm, a forma de nanobastão foi mantida tanto na amostra 

NF10_300_350 quanto na amostra de FePtNi, assim como mostrado, 

respectivamente, nas imagens de TEM da Figura 26(a) e 26(b). Com isto, pode-

se inferir que os nanobastões tem uma alta estabilidade térmica a 350 oC, se 

comparado com os nanobastões tratados nas temperaturas de 450 oC e 560 oC. 

Entretanto, a fase tetragonal de interesse é formada em pouca intensidade, em 

ambos os casos, se comparada com a fase cúbica, assim como mostrado nos 

difratogramas de raios X da Figura 26(c), indicado pelos picos pouco intenso 

referentes às reflexões no plano (001) e (110) em aproximadamente 24 e 33o em 

2θ. A diferença na fase cristalina das duas amostras reside no fato de que na 

amostra FePtNi_350, o pico referente à reflexão no plano (111), no qual é 
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centrada em aproximadamente 40,3o em 2θ no caso da face cúbica e em 41,2o 

em 2θ no caso fase tetragonal, encontra-se deslocada entre estes dois valores, se 

comparada com a amostra NF10_300_350. Isto pode estar relacionada com a 

diminuição da temperatura de recozimento proporcionada pela adição de níquel, 

assim como reportado na literatura. Ademais, na amostra NF10_300_350, é 

possível observar alguns picos em aproximadamente 29, 34 e 59o em 2θ, 

referentes à fase cristalográfica da magnetita, inferindo que o tratamento térmico 

a 350 oC resulta na formação de alguns óxidos de ferro no caso da amostra de 

nanobastão sintetizado a 300 oC (amostra NF10_300_350).  

Estas características estruturais das amostras obtidas após o tratamento 

térmico refletem na propriedade magnética dos materiais, assim como observado 

na histerese magnética da Figura 26(d). A magnetização a temperatura ambiente 

referente ao campo aplicado de 20 kOe é de 10 emu/g e 9 emu/g, 

respectivamente, para a amostra NF10_300_350 e FePtNi_350. A formação 

pouca intensa da fase tetragonal reflete na propriedade magnética, no qual não foi 

possível observar coercividade em ambos os casos. A maior magnetização do 

NF_300_350 se comparada com a amostra FePtNi_350 pode estar relacionada 

com a formação de magnetita, o qual possui alta magnetização de saturação. Em 

suma, os métodos desenvolvidos resultaram em uma maior estabilidade térmica 

dos nanobastões, porém não colaborou efetivamente para a formação da fase 

tetragonal e estudos adicionais ainda necessitam ser realizados no sistema, 

sobretudo nas condições de recozimento. 

4.1.3 Síntese de Nanobastões de FePt através da formação inicial de 
nanobastões de platina 

 Os métodos de síntese apresentadas até o presente momento visam à 

formação de nanobastões e nanofios de FePt através de apenas uma etapa de 

formação. Espera-se também obter, em uma primeira etapa de síntese, ou a 

formação de nanobastões de óxido de ferro ou a formação de nanobastões de 

platina para posterior recobrimento com o outro metal em uma segunda etapa de 

síntese. Este procedimento já foi reportado para o caso de nanoesferas de FePt 

de ~17 nm obtidas através do recozimento de nanopartículas de Pt@Fe3O4 

core/shell, assim como ilustrado na Figura 27.77 
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Figura 27 - Ilustração do processo de transformação da nanopartícula core-shell em 

nanopartículas de FePt.77 [Adaptado] 

 

 A síntese de nanobastões de platina foi baseada em um método de síntese 

reportada na literatura.70 Nesta síntese, foram obtidos uma mistura de 

nanopartículas de platina com forma de nanocubos e nanobastões sob atmosfera 

de monóxido de carbono na presença de hexadecilamina no meio reacional, 

assim como mostrados, respectivamente, nas imagens de TEM as Figuras 28(a) 
e 28(c).  

Figura 28 – Imagens de (a) TEM e (b) HRTEM de nanocubos; Imagens de (c) TEM e (d) 

HRTEM de nanobastões de platina obtidas utilizando hexadecilamina sob a atmosfera de 

monóxido de carbono. 

 

 As imagens de HRTEM mostram com maior detalhe a característica 

cristalina das amostras, indicando a formação de duas orientações cristalográficas 

no caso dos nanobastões, como mostrado nas Figuras 28(b) e 28(d). Além de 

haver a necessidade de reajustar os parâmetros de síntese para a formação 

apenas de nanobastões, este método de síntese reportado na literatura não vem 

se mostrando viável, uma vez que há a necessidade de se utilizar a atmosfera de 
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monóxido de carbono e, ainda, os nanobastões obtidos apresentam um diâmetro 

relativamente alto se levar em consideração que estas nanopartículas deverão 

passar por um processo posterior de recobrimento com óxido de ferro ou ferro 

metálico, o que poderá levar a nanopartículas muito grande se comparada com o 

diâmetro dos nanobastões de FePt apresentado anteriormente. De fato, diâmetros 

maiores do que 2 nm são desejados para obter sistemas auto-organizados 

adequados e para fornecer maior rigidez ao nanomaterial, porém, diâmetro acima 

de 20 nm impediria a formação de superredes com as características desejadas 

além do fato de dificultar a transformação posterior da estrutura core-shell 

Pt@FeOx em FePt, um vez que haverá a necessidade de obtenção de uma 

camada mais espessa para garantir um melhor controle da composição química 

final do material75. Desta maneira, o procedimento utilizado para a obtenção de 

nanofios de FePt foi ajustado a para obtenção de nanobastões de platina. Neste 

caso, também é utilizado uma amina de cadeia longa e monóxido de carbono, 

entretanto, esta molécula é utilizada de maneira mais controlada pois é 

proveniente do pentacarbonilferro(0) injetado ao sistema com uma quantidade 

conhecida.  

Figura 29 - Imagens de TEM da amostra de platina obtida à a) 160 oC e b) 180 oC. 

 

 As Figuras. 29(a) e 19(b) mostram, respectivamente, as imagens de TEM 

das amostras de nanobastões de platina obtidas a 180 oC e a 230 oC.. Na 

temperatura final de síntese de 160 oC, ocorre a formação de nanobastões de 12 

a 20 nm de comprimento e 3-4 nm de diâmetro, além de nanopartículas esféricas 

de 4 nm. Estes nanobastões são mais espessos, menores e mais rígidos do que 

os nanobastões de FePt obtidos na temperatura de 300 oC, mostrado 
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anteriormente. O recobrimento com átomos de ferro poderá resultar em 

nanobastões um pouco mais espesso e rígido. Na temperatura final de síntese de 

180 oC ocorre a formação de apenas alguns nanobastões de 15 a 30 nm de 

comprimento e 4 nm de diâmetro e várias nanopartículas ovais de 6 nm de 

comprimento e 4 nm de diâmetro, inferindo que a síntese de nanobastões de 

platina a 180 oC é mais adequada para a obtenção do sistema de interesse. A 

segunda tentativa foi à formação preliminar de óxidos de ferro, para posterior 

recobrimento com platina, assim como mostrado nas Figuras. 30(a) e 30(b). 

Figura 30 - Imagem de TEM das amostras de nanobastão de magnetita na a) ausência e b) 

presença de água no meio reacional. 

 

 Neste caso, foi reproduzido um trabalho em que nanobastões de magnetita 

com diâmetro de 6 nm e comprimento de 40 nm foram obtidos78. Os autores deste 

trabalho reportaram que a síntese é bastante sensível ao conteúdo de água 

presente no meio reacional, e depende muito da pureza dos reagentes. De fato, 

quando a síntese é reproduzida de maneira análoga ao reportado para a 

formação de nanobastão, foram obtidas partículas esferoidais e plaquetas 

hexagonais, como mostrado na Figura. 30(a). Entretanto na presença de 50 μL 

de água, foram obtidos nanobastões com tamanhos bastante variados de 100 nm 

até 500 nm, assim como mostrado na Figura 30(b). 
 O procedimento de síntese envolvendo a formação inicial de magnetita foi 

descarto devido à inviabilidade de se obter nanobastões de magnetita com as 

características desejadas, uma vez que o método de síntese reproduzido da 

literatura é bastante sensível à umidade e o controle de suas características 

morfológicas torna-se complicado78. Desta maneira, apenas os nanobastões de 

a) b)
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platina foram utilizados na obtenção de nanobastões de FePt em mais de uma 

etapa de síntese. Os nanobastões obtidos a 160 oC foram utilizados para realizar 

o recobrimento com óxido de ferro, devido a maior formação de nanobastões se 

comparada com os nanobastões de platina obtidos a 180 oC. As imagens de TEM 

e os difratogramas de raios x das amostras recobertas com óxido de ferro a 180 e 

230 oC são mostrados na Figura 31. 

Figura 31 - Imagens de TEM das amostras recobertas a (a) 180 oC e a (c) 230; Difratogramas 

de raios x das amostras recobertas a (b) 180 oC e a (d) 230. 

 

 As imagens de TEM dos nanobastões de platina recoberto com óxido de 

ferro a 180 oC e a 230 oC são mostrados, respectivamente, na Figura 31(a) e 
31(c). Em ambas as amostras foi possível observar o recobrimento parcial dos 

nanobastões de platina com óxido de ferro. De fato, o recobrimento não ocorre 

uniformemente pela amostra, principalmente nos nanobastões maiores do que 20 

nm. O difratograma das amostras de nanobastões de platina recoberto com óxido 

de ferro a 180 oC e a 230 oC são mostrados, respectivamente, nas Figuras 31(b) 
e 31(d). Em ambos os casos, são observados a formação tanto de platina quanto 
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de magnetita. Foi observado também a formação da liga FePt, sendo muito mais 

pronunciado no caso das nanopartículas obtidas a 180 oC do que obtidas a 230 
oC. Isto pode ter ocorrido devido à formação mais rápida de óxido de ferro a 230 
oC do que a 180 oC e, como este processo é contrabalanceado com a difusão de 

ferro na fase cristalina da platina, a formação da liga FePt na temperatura de 180 
oC foi mais favorecida do que a 180 oC.69  

Figura 32 - Imagem de TEM das amostras a) Pt/Fe_180_350 e b) Pt/Fe_230_350; c) 

Difratogramas de raios x e d) histerese magnética das amostras Pt/Fe_180_350 e 

Pt/Fe_230_350. 

 

O procedimento de obtenção posterior de FePt e a conversão para a fase 

tetragonal foi realizada tanto na amostra recoberta com óxido a 180 oC quanto a 

230 oC. As Figuras 32(a-d) mostram os resultados obtidos pelas analise de TEM, 

XRD e VSM. Assim como observado na imagem de TEM da Figura 32(a), a 

forma de nanobastão foi mantida na amostra Pt/Fe_180_350, porém, os mesmos 

se apresentam aglomerados. Além disso, não foi possível observar nanobastões 

com diâmetros maiores do que 4 nm, o que poderia estar associado ao fato de 

c)

20 30 40 50 60 70 80 90

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

2θ

 Pt/Fe_230_350
A

 Pt/Fe_180_350

 Pt (4-802)

 Fe3O4 (19-629)

 fct-FePt (65-1051)

 fcc-FePt (29-717)

a)

20 nm

b)

20 nm

d)

-20 -10 0 10 20
-30

-20

-10

0

10

20

30

M
ag

ne
tiz

aç
ão

 (e
m

u/
g)

Campo Aplicado (kOe)

 Pt/Fe_180_300

 

 

 

 

 Pt/Fe_230_300



RESULTADOS E DISCUSSÃO                                        62 

que os átomos de ferro se difundiram na nanopartícula de platina. Assim como 

observado anteriormente e mostrado pela Figura 31(a), o recobrimento com óxido 

de ferro leva a formação de nanobastões com diâmetros de até 6 nm. O 

difratograma de raios X mostrado na Figura 32(c) corrobora o fato de que não foi 

possível observar o pico referente à reflexão do plano (111) da platina, uma vez 

que o mesmo se encontra deslocado para 40,2 o em 2θ, indicando a formação da 

liga fcc-FePt. Entretanto, não foi possível observar a formação da fase tetragonal 

neste caso. Ademais, os picos referentes à formação de magnetita são 

observados, indicando que ainda há óxidos de ferro na amostra. 

 Quanto a amostra Pt/Fe_230_350, também foi possível observar a 

formação da fase fcc-FePt e de magnetita, porém possui picos mais intenso 

referente ao óxido de ferro, inferindo que esta amostra possui maior quantidade 

de óxido de ferro. De fato, é possível observar na imagem de TEM mostrada na 

Figura 32 (b) que ainda há vários nanobastões recobertos com óxido de ferro. 

Além disso, as curvas de magnetização das amostras apresentados na Figura 30 

(d), mostram a propriedade superparamagnética em ambos os casos, porém, com 

magnetização de 23 emu/g e de 13 emu/g exibidas, respectivamente, pelas 

amostras Pt/Fe_230_350 e Pt/Fe_180_350 a temperatura ambiente sob o campo 

aplicado de 20 kOe. A maior magnetização da amostra Pt/Fe_230_350 se 

comparada com a amostra Pt/Fe_180_350 é devido a maior formação de óxidos 

de ferro, o qual possui alta magnetização de saturação. O método de síntese a 

180 oC se mostrou mais eficiente do que o método de síntese a 230 oC, uma vez 

que ocorreu a formação da fase fcc com menor quantidade de óxidos de ferro no 

primeiro caso. Entretanto, comparando o método de síntese em duas etapas com 

o método direto, este último se mostrou mais eficiente, uma vez que foi possível 

obter nanobastões de FePt sem a necessidade de etapas adicionais e com 

melhor qualidade em termos de formação da fase cristalina tetragonal.  

 A estratégia de sintetizar nanobastões de platina metálica e recobri-los com 

o óxido de ferro para posterior recozimento e formação da liga FePt na estrutura 

tetragonal mostrou resultados promissores. A manutenção da forma acicular em 

temperaturas ao redor de 350 °C é um ponto positivo. Entretanto, a condição de 

recozimento, no que diz respeito a atmosfera utilizada deve ser repensada em 
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termos de uma mistura nitrogênio-hidrogênio e, em uma condição mais drástica, a 

utilização de hidrogênio puro. 

4.2 Síntese de Nanopartículas de SmCo 

 O sucesso na obtenção de nanopartículas magnéticas através de síntese 

química tem inspirado inúmeras tentativas de sintetizar nanopartículas de 

SmCo.48 No entanto, até o presente momento, a síntese química de SmCo tem 

sido bastante limitada em obter amostras altamente puras e com alta 

coercividade48. Síntese direta destas nanopartículas tem sido uma tarefa bastante 

dispendiosa, principalmente devido ao alto potencial de redução dos íons de terra 

rara e a sua alta instabilidade, o que leva a um amplo campo ainda a ser 

explorado.52,48 De fato o potencial de redução Sm+3 é muito elevado (E0 = -2,3 V), 

o que torna a redução do íon para a formação da liga SmCo bastante complicada. 

Dentre tentativas realizadas em trabalhos da literatura, destacam-se a utilização 

de diversos agentes redutores, tais como o 1,2-hexadecanodiol, boroidreto de 

sódio e tetraetilenoglicol48.  

 O método de síntese de nanopartículas de FePt descrito anteriormente 

mostrou-se bastante viável, pois a oleilamina pode atuar tanto como ligante 

quanto como agente redutor.79,80 De fato, a oleilamina vem sendo utilizando 

constantemente em diversos métodos de síntese para a obtenção de vários 

sistemas nanoparticulados.79-80 Primeiramente, foi analisado o potencial da 

oleilamina como redutor e ligante da síntese de smco diretamente através de 

síntese química. Foram utilizados acetilacetonato de cobalto(II) e acetilacetonato 

de samário(III) na presença apenas de oleilamina como solvente, agente redutor e 

ligante na temperatura de 350 oC por 3 horas. A imagem de TEM da Figura 33(a) 
mostra a obtenção de nanopartículas esferoidais sem controle efetivo de forma e 

tamanho com tamanhos que variam de 7 a 18 nm de diâmetro. 

 Pode ser observado no difratograma de raios X da Figura 33(b) a 

formação das fases fcc e hexagonal compacta (hcp) do cobalto metálico e 

também a formação de óxido de samário (SmO). A formação da liga SmCo5 pode 

não ter ocorrido devido à difícil redução do íon samário(III) mesmo na presença 

de oleilamina em excesso como agente redutor a altas temperaturas. 
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Figura 33- a) Imagem de TEM e b) difratograma de raios x da amostra SC_SmCo indicando a 

formação de nanopartículas de fcc e hcp-Co e de óxido de samário. 

 

 O procedimento de síntese de SmCo na presença de oleilamina em 

excesso foi repetida utilizando apenas o acetilacetonato de cobalto(II) ou apenas 

o acetilacetonato de samário(III) a fim de se compreender o efeito da oleilamina 

sobre cada elemento separadamente nas mesmas condições de síntese. A 

Figura 34(a) e 34(b) mostram as imagens de TEM das amostras de 

nanopartículas obtidas utilizando, respectivamente, o acetilacetonato de 

samário(III) (SC_Sm) ou acetilacetonato de cobalto(II) (SC_Co). 

 Quando é utilizado apenas Co(acac)2 ou apenas Sm(acac)3 são obtidos, 

respectivamente, nanopartículas de cobalto metálico e óxido de samário, assim 

como mostrado no difratograma das Figuras 34(b) e 34(d). Neste caso, a 

oleilamina é suficiente forte para reduzir Co2+ em cobalto metálico, mostrando o 

seu grande potencial redutor para este caso. No entanto, ocorreu a formação de 

nanopartículas relativamente grandes com tamanhos de ~40 nm e algumas 

maiores de 200 nm.  

 Uma inconveniência observada na síntese utilizando apenas os Sm(acac)3 

foi durante o processo de lavagem das nanopartículas. Mesmo sobre várias 

lavagens em hexano e etanol e até mesmo acetona, não foi possível retirar todas 

as impurezas provenientes da síntese. Isto afetou claramente na qualidade das 

imagens de microscopia eletrônica de transmissão, assim como observado na 

Figura 34(a). 
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Figura 34 - a) Imagem de TEM e b) XRD da amostra SC_Co; c) imagem de TEM e d) XRD da 

amostra SC_Sm. 

 

 Na tentativa de verificar a possibilidade de recobrimentos das 

nanopartículas de cobalto metálico e óxido de samário para a obtenção preliminar 

de Co@Sm2O3 e posterior recozimento na presença de CaO, nanopartículas de 

cobalto metálico foram obtidas utilizando apenas Co(acac)2 na presença de 

oleilamina, assim como realizado na amostra SC_Co e, então, Sm(acac)3 

dissolvido em oleilamina foi injetado ao meio reacional na temperatura de 240 oC. 

Após esta adição, a temperatura foi aumentada novamente até 350 oC, onde 

permaneceu por mais 3 horas (amostra SC_Co/Sm). O método inverso também 

foi realizado, formando primeiramente óxido de samário, assim como realizado na 

amostra SC_Sm e, posteriormente, injetando Co(acac)3 ao meio reacional na 

temperatura de 240 oC. No entanto, neste último caso, foi realizada a síntese de 

duas maneiras diferentes, uma da qual se manteve a temperatura final de 240 oC 
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por mais uma hora (amostra SC_Sm/Co_240) e, no outro caso, aumentando a 

temperatura até 350 oC, permanecendo por mais 1 hora (amostra 

SC_Sm/Co_350). A Figura 35 mostra as imagens de TEM dessas amostras 

obtidas e o XRD da amostra SC_Co/Sm. Na amostra SC_Co/Sm, foram obtidas 

nanopartículas de cobalto de ~40 nm e pôde-se perceber na imagem de TEM da 

Figura 35(a) um fina camada que pode ser algum material orgânico ou a 

presença do óxido de samário. 

Figura 35 - Imagem de TEM e b) XRD da amostra SC_Co/Sm; Imagens de TEM das 

amostras a) SC_Sm/Co_240 e b) SC_Sm/Co_350. 

 

 O difratograma de raios X apresentado na Figura 35(b) não mostra a 

presença de óxido de samário, porém, isto não indica que ele não tenha sido 

formado, pois o cobalto está presente numa quantidade e tamanho bem maior e, 

portanto, pode estar mais pronunciado neste difratograma do que o óxido de 

samário. Através da análise de ICP foi possível verificar a composição de cobalto 

50 vezes maior do que a de samário, o que indica de fato a quantidade 

50 nm
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relativamente baixa de samário. Quando é feito o processo inverso, ocorre a 

formação de nanopartículas aciculares aglomeradas na amostra SC_Sm/Co_240 

e um tipo de estrutura micrométrica na amostra SC_Sm/Co_350, na forma de 

dendrímeros, assim como observado, respectivamente, nas Figura 35(c) e 35(d). 
As amostras se apresentaram na forma de uma pasta, de difícil lavagem e com 

pouco rendimento, o que se tornou a caracterização de XRD em pó 

comprometida. Entretanto, as análises de ICP realizadas mostra a composição 

química SmCo3,5 e SmCo1,5, respectivamente, nas amostras SC_Sm/Co_240 e 

SC_Sm/Co_350. 

 
Figura 36 - a) Imagem de TEM e b) difratograma da amostra B_SmCo. 

 
 Outro procedimento utilizado na tentativa de obtenção de nanopartículas de 

SmCo foi a utilização do álcool oleílico no meio reacional como solvente. Neste 

procedimento, álcool oleílico, ácido oleico e oleilamina na proporção de 10:1:1 v/v 

foram utilizados com o acetilacetonato de cobalto(II) e acetilacetonato de 

samário(III) na temperatura de 300 oC por cerca de 30 minutos (amostra 

B_SmCo). Além disso, foi utilizado em outros dois procedimentos sob as mesmas 

condições apenas o acetilacetonato de cobalto(II) ou o acetilacetonato de 

samário(III). A imagem de TEM e o difratograma de raios X são mostras, 

respectivamente, nas Figuras 36(a) e 36(b). 
Apesar de não ocorrer a formação da liga SmCo, ocorreu a formação de 

nanopartículas com a forma de pirâmide com tamanho aproximado de 20 nm, ao 
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passo que no método utilizando apenas a oleilamina foi obtida nanopartículas 

sem controle de tamanho e forma. Além disso, o difratograma de raios X mostra a 

formação de misturas de óxidos de cobalto e possivelmente de óxido de samário 

cobalto, mostrando que este procedimento possa levar resultado melhores do que 

o método utilizando apenas a oleilamina. De acordo com o resultado da análise 

de EDX desta amostra, ocorreu a formação da composição SmCo1,1, mostrando 

que o samário encontra-se presente nesta estrutura. 

Figura 37 - a) Imagem de TEM e b) difratograma da amostra B_Sm. 

 
 Quando apenas o acetilacetonato de samário(III) (B_Sm) é utilizado, não 

há formação de nanopartículas sob estas condições. Desta maneira a 

temperatura final de síntese foi elevada até 350 oC e mantida por cerca de 3 

horas, ao invés dos 300 oC anterior. Nesta condição, ocorreu a formação de 

nanopartículas na forma de placas, a qual se apresenta organizado na direção 

perpendicular ou longitudinal ao plano do substrato, assim como mostrado na 

imagem de TEM da Figura 37(a). O difratograma de raios X destas 

nanopartículas mostrado na Figura 37(b) apresenta padrões de óxidos de 

samário. As imagens e o difratograma da síntese utilizando apenas o 

acetilacetonato de cobalto(II) são mostrados na Figura 38.  
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Figura 38 - Imagens de TEM da amostra de óxido de cobalto obtido utilizando a) apenas 

álcool oleílico e b) mistura de álcool oleílico e octadeceno. 

 
 Quando apenas o sal de cobalto é utilizado no excesso de álcool oleílico, 

ocorreu a formação de nanopartículas com diferentes tamanhos e formas, assim 

como mostrado na imagem de TEM da Figura 38(a). Neste caso, o procedimento 

foi repetido novamente, entretanto, reduzindo a concentração de álcool oleílico 

pela metade através da adição do solvente octadeceno, resultando nas 

proporções 5:5:1:1 relativo à álcool oleílico, octadeceno, ácido oléico e oleilamina 

(v/v). Neste caso, ocorreu a formação de nanopartículas de 20 nm com formas de 

pirâmides análoga ás nanopartículas da amostra B_SmCo, assim como mostrado 

na Figura 38(b). O difratograma apresentado na Figura 38(c) mostra a formação 

de óxido de cobalto.  

 Apesar de não ocorrer a formação direta da liga SmCo, a obtenção de 

nanopartículas de óxido de cobalto e de óxido de samário cobalto com tamanho e 

forma controladas é bastante interessante, uma vez que há pouco estudo a 

respeito e a síntese dessas nanopartículas nem sempre obtém as características 

desejada de maneira tão controlada. O recobrimento das nanopartículas de CoO 
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obtidas com SmO também foi realizado no caso do método com álcool oleílico. As 

imagens TEM e o difratograma de raios X da amostra CoO/SmO são mostrados, 

respectivamente, na Figura 39(a) e 39(b). 

Figura 39 - a) Imagem de TEM e b) difratograma da amostra B_Sm. 

 

 Assim como observado na imagem de TEM da Figura 39(a), as 

nanopirâmides de CoO não foram recobertos com óxido de samário. Ao invés 

disto, ocorreu a formação de nanoplacas de SmO, assim como o ocorreu 

anteriormente quando apenas o acetilacetonato de samário(III) foi utilizado. 

Apesar do método do álcool oleílico ser bastante viável para a produção de óxidos 

de cobalto e de samário, a redução do sal de samário não é possível com a 

utilização deste álcool de cadeia longa. Além disso, assim como no caso do 

método da oleilamina, não foi possível realizar recobrimentos entre os óxidos 

formados. 

Isso é comumente reportado na literatura, e a baixa quantidade de 

trabalhos que reportam a obtenção de nanopartículas de SmCo é devido 

principalmente ao alto potencial do Sm3+, assim como comentado anteriormente. 

De fato, também não há relatos na literatura de síntese direta de SmCo, com 

exceção de um trabalho no qual primeiramente acreditava-se ter ocorrido a 

formação direta de SmCo5, mas uma análise mais profunda deste trabalho pelos 

próprios autores levaram a conclusão que houve na verdade a formação de 

carbeto de cobalto e, não de SmCo.52 Foi reportado também a formação de 

nanopartículas de SmCo5 através da prévia obtenção de SmCoO e posterior 

a)

50 nm

b)

20 40 60 80

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)
A  Sm2O3 (15-813)

 

 CoO (48-1719)



RESULTADOS E DISCUSSÃO                                        71 

recozimento na presença de CaO como revestimento protetor para prevenir a 

sinterização de nanopartículas a elevadas temperaturas.48,54 Neste caso, 

nanopartículas de SmCo com coercividade de 7,2 kOe foram obtidas, no entanto, 

com rendimento muito baixo, o que mostra que a síntese de nanopartículas de 

SmCo ainda permanece um desafio.54 

Mesmo com a utilização de fortes agentes redutores, a obtenção de 

nanopartículas de SmCo não é uma tarefa trivial. Para avaliar o potencial dos 

agentes redutores hidreto de alumínio e lítio e boroidreto de sódio, duas sínteses 

foram realizadas, utilizando um destes redutores cada uma. Os difratogramas de 

raios X das amostras obtidas utilizando o hidreto de alumínio e lítio e o boroidreto 

de sódio são apresentados na Figura 40(a) e 40(b), respectivamente. 

Figura 40 – Difratogramas de raios x das amostras obtidas utilizando o a) hidreto de alumínio 

e lítio e b) boroidreto de sódio 

 

No caso da amostra obtida utilizando o hidreto de alumínio e lítio, não 

houve a formação de samário cobalto, além de ter ocorrida a incorporação de lítio 

pelas partículas de CoO. Entretanto, quando o boroidreto de sódio é utilizado 

como agente redutor, ocorre a formação de uma pequena quantidade de 

Sm2Co17. As imagens de TEM e mapeamento químico por EDX desta amostra 

são mostrados, respectivamente, na Figura 41(a), 41(b) e 14(c). Assim como 

observado na imagem de TEM da Figura 41(a), ocorreu a formação de 

nanopartículas que se apresentam aglomeradas, muito provavelmente devido à 

coercividade apresentada pela liga Sm2Co17. 
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Figura 41- a) Imagem de TEM e b) STEM com mapeamento químico da amostra de SmCo 

sintetizada com boroidreto de sódios. 

 

O mapeamento químico por EDX mostrados nos quadros da direita da 

imagem de STEM da Figura 41(b) indica a presença de samário e cobalto em 

toda a região de varredura analisada. Ainda, a análise semi-quantitativa de EDX 

nesta região, indicou a composição das nanopartículas como sendo Sm2Co16,5, 

muito próximo da liga Sm2Co17, detectada no difratograma de raios X mostrado na 

Figura 40(b). 
Os resultados obtidos revelam que devem ser utilizado agentes redutores 

muito fortes para a obtenção de nanopartículas de SmCo diretamente através de 

síntese química. Dentre estes agentes redutores, o que vem se mostrando mais 

promissor é o boroidreto de sódio. De fato, este método resultou a formação 

parcial de Sm2Co17, que apresenta propriedades ferromagnéticas com altos 

valores de coercividade e de energia magnetocristalina.58 A amostra em questão 

foi sintetizada no final do trabalho e caracterizações quanto às suas propriedades 

magnéticas estão em curso. O resultado promissor para a formação da fase 

Sm2Co17 sem que tenha ocorrido a redução do Co2+
 para cobalto metálico sugere 

a necessita de um estudo mais minucioso nas condições de síntese. Espera-se 

que a metodologia possa ser adequada em breve levando ao sucesso na 

preparação de nanopartículas de SmCo por rota química em uma única etapa de 

síntese. 
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4.3 Síntese de Nanopartículas de Carbeto de Cobalto 

 O carbeto de cobalto é outro sistema que tem gerado interesse nos últimos 

anos. Foi publicado recentemente a obtenção de nanopartículas de SmCo5 

diretamente através de síntese química utilizando nitrato de samário e nitrato de 

cobalto como precursores, PVP como ligante e tetraetilenoglicol como agente 

redutor e solvente.52.35 No entanto, após uma análise mais profunda dos 

resultados, foi verificado que houve a formação de carbetos de cobalto nas fases 

Co2C e Co3C. Assim, foi reportada pela primeira vez a obtenção direta de 

nanopartículas de carbeto de cobalto, cujo principal interesse reside na obtenção 

direta de nanopartículas com alta coercividade através de via química. De fato, foi 

possível obter nanopartículas de carbetos de cobalto com coercividade de até 3,5 

kOe e magnetização de saturação de até 75 emu/g.48,52,81 Outro fator que gera 

interesse nestas nanopartículas é o fato que não é utilizado nem terras raras, 

como samário ou neodímio, e nem metais nobres, como platina para o 

desenvolvimento do imã permanente. Desta maneira, foi estudado neste trabalho 

o desenvolvimento destes sistemas que podem resultar em formação direta de 

imãs permanentes. Os resultados obtidos foram desenvolvidos parcialmente no 

laboratório do professor Shouheng Sun e são apresentados na Figura 42. 
 Primeiramente, foi reproduzido a mesma síntese no qual havia sido 

publicado a formação direta de SmCo (amostra CoC_01), mas utilizando o 

acetato de cobalto(II), ao invés de nitrato de cobalto(II).52 Na Figura 42(a) é 

possível observar a formação de nanopartículas aciculares aglomeradas com 

diâmetro de ~20 nm. Como elas estão aglomeradas não é possível saber o 

tamanho exato dessas nanopartículas. O tamanho deste aglomerado é de 

aproximadamente 200 nm. Nas outras duas sínteses, foram realizadas uma 

simplificação deste primeiro procedimento para verificar os fatores que podem 

influenciar na formação destes sistemas. Desta maneira, na segunda síntese não 

foi utilizado o sal de samário (amostra CoC_02) e na terceira síntese não foi 

utilizando nem o sal de samário e nem o PVP (amostra CoC_03). Assim como 

observado nas Figuras 42(b) e 42(c), foram formados nanopartículas aciculares 

aglomeradas, igual ao primeiro procedimento, porém, com tamanho de 

aproximadamente de 200 nm e 600 nm, respectivamente, na amostra CoC_02 e 

CoC_03. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO                                        74 

Figura 42 Imagens de TEM das amostras a) CoC_01, b) CoC_02 e c) CoC_03; d) 

Difratogramas de raios x e e) histerese magnética mostrada para as três amostras de carbeto 

de cobalto 

 

 O difratograma apresentado na Figura 42(d) mostra a formação das duas 

fases de carbeto de cobalto, Co2C e Co3C, no entanto em quantidades diferentes. 

Quando o sal de samário não é utilizado (amostra CoC_02), é obtido uma maior 

quantidade da fase Co2C se comparada com a amostra CoC_01, através da 

intensidade dos picos em ~43o e ~46o em 2θ referentes, respectivamente, a fase 

Co2C e Co3C. Este comportamento se reflete na histerese magnética apresentada 

na Figura 42(e). Pode se observar que à medida que a fase Co2C é aumentada 

(amostra CoC_02), maior é a coercividade e a magnetização de saturação, se 

comparada com a amostra (CoC_01), mostrando, a princípio, que a fase Co2C 

possuir melhor propriedades magnética no que diz respeito a sua intensidade. 

Ainda, ao compararmos os resultados de XRD e de magnetização com o tamanho 

do aglomerado destas nanopartículas, observa-se que à medida que a fase Co2C 

é aumentada, maior são a magnetização e a coercividade e menor é o tamanho 
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do aglomerado. Quando nem o samário é utilizado e nem o PVP (amostra 

CoC_03), a fase Co2C quase não é observada no difratograma. Ao se comparar a 

amostra CoC_02 com a amostra CoC_03, também é possível observar uma 

diminuição da coercividade ao diminuir a quantidade da fase Co2C. A Tabela 9 

mostra de uma maneira mais organizada estes resultados obtidos e comparados 

entre si. 

Tabela 9. Resultados de XRD, TEM e VSM das três amostras de Carbeto de cobalto 

Amostra Fase Tamanho HC (kOe) MS (emu/g) 

CoC_01 Co2C e Co3C 200 1,7 12 

CoC_02 Co2C e Co3C 200 2,8 36 

CoC_03 Co3C 600 1,4 15 

  

 A comparação entre as amostras CoC_01 com a amostra CoC_03 sugere 

um comportamento diferenciado, entretanto, do que foi discutido anteriormente. 

Foi possível verificar que mesmo que a fase Co2C tenha desaparecida, as 

propriedades magnéticas são muito parecidas. No entanto, o aglomerado de 

nanopartículas da amostra CoC_03 é maior que o da amostra CoC_02, o que 

indica que o tamanho também tenha influenciado na propriedade magnética, 

mesmo que tenha diminuído a quantidade da fase Co2C. 

 Assim como observado nestes resultados, a presença de PVP e a ausência 

de samário são boas condições para a obtenção de carbeto de cobalto com 

propriedades melhoradas. Isto pode significar que os átomos de carbono ativo 

são provenientes do TEG ou do precursor de cobalto, uma vez que o carbeto 

pode ser formado também na ausência de PVP. Desta maneira, outro parâmetro 

investigado foi a influência dos precursores de cobalto na formação da fase 

carbeto de cobalto. A Tabela 10 mostra os diferentes precursores de cobalto 

utilizado na síntese de carbeto de cobalto e suas quantidades relativas utilizadas. 
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Tabela 10 – Diferentes precursores utilizados nas sínteses de carbeto de cobalto e suas 

propriedades magnéticas 

Amostra Precursor Hc (kOe) Ms (emu/g) 

CoC_02 Co(ac)2 2.8 36 

CoC_04 Co(NO)3 1.2 45 

CoC_05 Co(acac)2 0,263 89 

CoC_06 CoCl2 - - 

CoC_07 *Co(ac)2 - 150 
        * Utilizado o dobro da quantidade em relação às outras sínteses 

  

 As Figuras 43(a) e 43(b) mostram os difratogramas de raios X das 

amostras CoC_04 e CoC_05, obtidas utilizando, respectivamente, nitrato de 

cobalto e acetilacetonato de cobalto(II). Foi possível verificar que o carbeto de 

cobalto no difratograma de raios X da amostra CoO_04 é obtido também na 

ausência de acetato de cobalto e de PVP, confirmando que os átomos de carbono 

ativos são provenientes do TEG.  

Figura 43 - Difratogramas de raios x das amostras a) CoC_04 e b) CoC_05. Curvas de 

magnetização das amostras c) CoC_04 e d) CoC_05. 
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 A coercividade da amostra CoC_04 foi menor do que a amostra CoC_02, 

devido principalmente a maior formação da fase Co2C em relação à fase Co3C na 

amostra CoC_02, assim como observado na histerese magnética mostrada na 

Figura 43(c). Quando o acetilacetonato de cobalto(II) é utilizado (CoC_05) como 

precursor de cobalto, nanopartículas de cobalto metálico foram obtidos, assim 

como mostrado no difratograma de raios X mostrado na Figura 43(b). De fato, a 

curva de magnetização da amostra CoC_05 mostrado na Figura 43(d), não indica 

a presença de alto valor de coercividade. O comportamento diferenciado destes 

precursores pode estar relacionado não pela presença compostos de carbono que 

possam fornecer átomos de carbonos ativos, mas devido às diferentes 

estabilidades e temperaturas de decomposição, uma vez que o carbeto de cobalto 

pode ser formado quando apenas o TEG tem o potencial de fornecer átomos de 

carbonos ativos.  

Recentemente, foi reportado na literatura um mecanismo de crescimento 

de nanopartículas de carbeto de cobalto82. A formação de carbetos de cobalto 

pode ocorrer em três etapas: 1) As nanopartículas de cobalto são formadas pela 

redução do sal de cobalto pelo TEG; 2) As nanopartículas de cobalto catalisam o 

TEG a produzir átomos de carbono ativo; 3) os átomos de carbono ativo se 

difundem nas nanopartículas de cobalto gradativamente para formar o carbeto de 

cobalto. Desta maneira, são produzidos primeiramente nanopartículas de cobalto 

metálico. Além disso, a formação de carbeto de cobalto pode ser dependente da 

cinética de crescimento. A difusão de átomos de carbono ativo e o crescimento 

das nanopartículas são eventos competitivos. Se o crescimento é muito rápido, a 

completa difusão de carbono não irá ocorrer em temperaturas de reação 

relativamente baixas, resultando em nanopartículas de cobalto impuras. A 

velocidade de formação de carbeto de cobalto não depende da quantidade de 

TEG, uma vez que ele é utilizado como solvente, resultando numa velocidade 

reação de primeira ordem quando apenas o acetato de cobalto é utilizado com 

TEG. Desta maneira, se a quantidade de acetato de cobalto é aumentada, a 

velocidade de crescimento das nanopartículas de cobalto também aumenta e 

pode não ocorrer a formação do carbeto de cobalto, pois o crescimento ocorreu 

de maneira mais rápida do que a difusão de átomos de carbono na nanopartícula 

de cobalto. 
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 O difratograma de raios X apresentado na Figura 44(a) mostra a formação 

de cobalto metálico quando a quantidade de acetato de cobalto é dobrada. 

(amostra CoC_07). A Figura 44(b) mostra a curva de magnetização típica do 

cobalto metálico com propriedade superparamagnética e magnetização de 

saturação de aproximadamente 150 meu.g-1. 

Figura 44 – a) Difratograma de raios x e b) curva de magnetização da amostra CoC_07 

 

 A formação preliminar de nanopartículas de cobalto é uma etapa crucial 

para a formação da fase carbeto de cobalto. Desta maneira, a formação de 

carbeto de cobalto através de sementes de nanopartículas de cobalto foi 

investigada. Primeiramente, as nanopartículas de cobalto foram sintetizadas 

através de um procedimento já estabelecido no grupo de pesquisa e foram 

dispersas em 15 mL de éter benzílico. Posteriormente, 15 mL de TEG foi 

adicionado ao meio reacional e a temperatura foi aumentada até 300 oC e 

mantida por duas horas. 

 O difratograma de raios X apresentado na Figura 45(a) mostra a formação 

da fase carbeto de cobalto (amostra CoC_08). Isto demonstra que nanopartículas 

de cobalto metálico podem ser usadas para obter carbeto de cobalto. A histerese 

magnética apresentada na Figura 45(b) mostra a coercividade de 2,3 kOe e 

magnetização de 45 emu/g. Entretanto, a forma inicial das nanopartículas não 

foram mantidas durante a transformação para a fase carbeto de cobalto, assim 

como mostrado na imagem de TEM da Figura 45(d) se comparada com as 

nanopartículas de cobalto inicial mostrado na imagem de TEM da Figura 45(c). 
Mesmo na presença de PVP como ligante (amostra CoC_09), as nanopartículas 
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não mantém a sua forma inicial, assim como mostrado na imagem de TEM da 

Figura 45(e). 

Figura 45 –a) Difratograma de raios x e b) curva de magnetização da amostra de carbeto de 

cobalto obtida através de cobalto metálico; c) imagem de TEM das nanopartículas de cobalto 

metálico; imagens de TEM da amostra de carbeto de cobalto obtida através de cobalto 

metálico d) sem e e) com PVP. 

 

  Como verificado, o TEG desempenha um importante papel na síntese de 

carbeto de cobalto. Durante a realização do projeto de doutorado, foi 

desenvolvido no nosso grupo de pesquisa um método geral de síntese de 

carbetos de cobalto, níquel, ferro, molibdênio e tungstênio. Neste método, os sais 

dos compostos são aquecidos até a temperatura de 350 oC na presença de 

oleilamina em excesso, no qual resulta em carbetos. Este método ainda está em 

desenvolvimento na tentativa de melhorar o tamanho e a forma das 

nanopartículas de carbeto. Os resultados de carbetos de ferro e carbeto de 

cobalto obtidos por este método são mostrados na Figura. 46.  
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Figura 46 - a) Imagem de TEM e b) difratograma de raios x da amostra de carbeto de ferro; c) 

imagem de TEM e d) difratograma de raios x da amostra de carbeto de cobalto. 

 

As imagens de TEM e o difratograma de raios X apresentados, 

respectivamente, na Figura 46(a) e 46(b) mostram a formação de nanopartículas 

de carbeto de ferro com tamanhos aproximados de 200 nm. As nanopartículas de 

carbeto de cobalto são formadas com tamanho menor do que 100 nm, assim 

como observado na imagem de TEM da Figura 46(c), e sem controle da 

distribuição de tamanho. O difratograma de raios X apresentado na Figura 46(d) 
mostra a formação da fase Co2C. Este método tem se mostrado bastante 

promissor, uma vez que pode ser utilizado para obter outros tipos de carbetos. 

Além disso, foi verificado que a utilização de uma pequena quantidade de ferro 

pode catalisar a formação de carbetos para outros metais, tal como o próprio 

carbeto de cobalto. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

De acordo com os objetivos propostos e com os resultados apresentados e 

discutidos no trabalho, é possível concluir, em linhas gerais, significativo avanço 

nas rotas de síntese em relação aos atuais desafios em sistemas envolvendo 

nanopartículas para gravação magnética e imãs permanentes. Mais 

especificamente, nanopartículas de FePt com tamanho e forma controlada e 

morfologia diferente de esferas foram satisfatoriamente obtidas. Diversos 

parâmetros de síntese foram estudados na tentativa de se obter partículas 

alongadas. E a presença de monóxido de carbono, proveniente da decomposição 

do pentacarbonilferro(0), e de oleilamina atuam simultanea e sinergicamente no 

crescimento unidimensional das nanopartículas. Embora estudos adicionais sejam 

necessários para estabelecer um mecanismo de ação, os resultados indicam que 

as moléculas de CO se adsorvem em planos cristalográficas específicos deixando 

mais livre o plano (111) para o crescimento direcional das nanopartículas. Em 

complemento, as moléculas de oleilamina minimizam a energia de superfície de 

excesso exercendo o papel de um tensoativo no meio recional.  

 A temperatura de síntese também exerce papel fundamental na formação 

de nanofios ramificados e nanobastões. Nanofios ramificados de 20-100 nm de 

comprimento na temperatura de 180 oC e nanobastões de 20-60 nm de 

comprimento na temperatura acima de 230 oC foram sintetizados e podem ser 

facilmente separados de nanopartículas esféricas indesejadas por simples 

centrifugação. Ainda, a quantidade de nanobastões aumenta em detrimento da 

diminuição das nanoesferas à medida que a temperatura final de síntese é 

aumentada. Nanopartículas aciculares na forma de nanofios, nanofios 

ramificados, nanobastões e multipóides foram obtidas na fase cúbica de face 

centrada e o processo de tratamento térmico à temperatura de 450 oC e 560 oC 

em atmosfera de nitrogênio levou a conversão parcial para a fase tetragonal de 

face centrada, com custo da sinterização das nanopartículas. A presença de um 

terceiro metal na liga, no caso níquel, reduz a temperatura de recozimento em 

relação à manutenção da forma acicular, mas comprometeu a formação da fase 

tetragonal. A dificuldade para a formação da fase tetragonal com manutenção da 

forma acicular compromete as propriedades magnéticas da liga e ajustes nas 
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condições de recozimento devem ser realizados para estabelecer condições 

ótimas para o tratamento térmico. O procedimento de síntese utilizado para FePt 

foi estendido para nanopartículas de platina, obtendo-se nanobastões com 12-20 

nm de comprimento e 4 nm de diâmetro, os quais foram satisfatoriamente 

recobertos com óxido de ferro e o recozimento à temperatura de 350 oC. O 

recozimento  levou a formação de nanobastões de FePt, com melhor controle de 

tamanho e forma quando o recobrimento foi realizado a 180 oC. Temperaturas 

mais altas conduzem a grande quantidade de óxidos de ferro segregado. 

 A síntese de nanopartículas de SmCo foi explorada utilizando oleilamina 

como agente redutor e de superfície. Foi obtida uma mistura de nanopartículas 

esferoidais de óxido de cobalto e de óxido de samário na presença dos dois 

precursores desde o início da reação, numa variação das condições de síntese se 

deu pela utilização de álcool oleílico como agente redutor e solvente. Neste caso, 

foram obtidos nanopartículas de óxido de cobalto e óxido de samário cobalto de 

20 nm na forma de pirâmide. Este procedimento se mostrou viável para a 

produção destes óxidos e poderá ser ajustado para a obtenção de nanopartículas 

de óxido de cobalto, óxido de samário e óxido de samário de cobalto com o 

tamanho e forma desejada. Entretanto, a formação de samário diretamente em 

síntese química é comprometida pelo alto potencial de redução do Sm3+. Mesmo 

utilizando, o boroidreto de sódio como redutor, ocorre a formação parcial da liga 

SmCo, caracterizada pela composição Sm2Co17. Ressalta-se que a presença de 

álcool oleílico quando apenas um dos precursores metálicos é utilizado, levou a 

formação de nanopirâmedes de CoO e nanoplacas auto-organizadas de óxido de 

samário, ambos os sistemas monodispersos. 

 No último sistema explorado no trabalho, nanopartículas de carbeto de 

cobalto foram sintetizadas, embora ajuste para melhorar o controle de forma 

ainda se faça necessários. Neste caso, é possível controlar ou modular a 

propriedade magnética através do controle da fase e do tamanho das 

nanopartículas sintetizadas em tetraetilenoglicol, solvente este responsável por 

fornecer átomos de carbono ativos para a formação do carbeto. A obtenção de 

carbeto se deve à formação prévia de nanopartículas de cobalto metálico e 

posterior difusão de átomos de carbono. Quando são utilizadas nanopartículas de 

cobalto metálico como sementes, ocorre a formação de nanopartículas de carbeto 
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de cobalto com HC = 2,3 kOe e MS = 45 emu.g-1 com potencial aplicação em imãs 

permanentes. Paralelamente, os estudos realizados possibilitaram desenvolver 

um método geral de síntese de carbetos metálicos utilizando apenas a oleilamina 

como solvente. 
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