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° objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracteri
zar fases derivadas de Ca2Fe20S I pela sub~tituiÇão parcial de

-compoziçoes
Ca2Fe2 Nb 05 •-x x +x

A síntese foi feita em estado sólido, a temperaturas
entre 10000C e 13000C a partir da mistura finamente pulveriza-

I

-çao de raios-x por amostra policristalina, espectroscopia no
infravermelho, análise térmica diferencial e ressonância para-

Verificou-se que a substituiçio do Nb5+ ocorre de mo

A Ca2Fe205 ocorre em fase ortorrômbica. Em amostras
com a composiçio Ca2Fe2_xNbx05+X' para x ~ 0,15 ocorre a fase
ortorrômbica para temperaturas abaixo de 10000C. Acima desta
temperatura aparecem as duas fases, uma ortorrômbica e a outra
cúbica. A fase cúbica apareceu sozinha quando 0,45 ~ x ~ 1 e. 'a
temperatura de 13000C.

A Ca2Fe205 é antiferromagnética e a introduçio do
Nb5+~ diamagnético, dilui os cátions paramagnéticos, permitin-



racterize phases derived from Ca2Fe205 bY'parcial substitu-
tion of Fe3+ ions by Nb5+, leading to compositions like

Ca2Fe2 Nb 05 .-x x +x

peratures ranging from 10000C to 1300oC,

The substitution of Nb5+ occurs in a disordered

The Ca2Fe205 is an orthorrombic phase.
wi th the composi tion Ca2Fe2_xNbx05+x' for x ~ 0,15
thorrombic phase is observed for temperatures smaller than
1000oC. For higher temperatures two phases are observed: or-
thorrombic and cubic. The cubic phase is the only one appear
ing when 0,45 ~ x ~ 1 for temperature above 1300oC.

The Ca2Fe205 is antiferromagnetic and the introduc-
tion of Nb5+, diamagnetic, has a dilution effect over the para



INTRODUÇÃO

° estudo das reações de misturas sólidas de óxidos é
de grande interesse devido à larga aplicação tecnológica de ce

,.,ramicas no mundo moderno.

compostos de elementos metálicos e não metálicos sujeitos a
condições de alta temperatura durante a preparação (Van Vlack,

óxidos duplos de fórmula AM03 que adotam em particular a estru
tura do mineral perovSkita (Ba Ti03)'

Esta classe de óxidos tem grande importância tecnoló
gica devido às propriedades físicas e químicas tais como piro-

ções estruturais quando se procede a alterações nas suas comp~
sições.

Há muitos estudos sobre esses óxidos duplos para ve-
rificar as mudanças nas suas propriedades físicas e químicas e
correlacioná-las com variações nas composições.

,., .Por exemplo, dentre estas ceram1cas destacam-se as
ferritas que constituem um grupo de óxidos de ferro com a fór-
mula geral MO.Fe203, onde M é um íon metálico divalente. A
ferrita típica é a magnetita, Fe304 (ou FeO. Fe203), que é um
óxido magnético bastante conhecido desde os primórdios da civi



lização (Fairweather e col.1952). Pela substituição do

divalente em FeO.Fe~o3 por outro ion divalente, produzem-se

várias outras ferritas que possuem diferentes intensidades de

magnetização intrinseca. Ainda mais, pode,se obter várias li-

gas magnéticas através de misturas de elementos metálicos fa-

zendo a mistura de duas ou mais espécies de íons M2+ na obten-

ção de ferritas mistas, que possuem propriedades magnéticas va

truturas de perovskita, espinélio, granada ou magneto-plumbi-

A ferrita bicálcica, Ca2Fe205, corresponde a uma fa-
se perovskita do tipo AM03 com y = 0,5. Ela e seus deriva--y
dos apresentam propriedades flsicas bastante interessantes e

Quanto às aplicações das ferritas, tem surgido elev~
do número de novos produtos corno na área de gravações mag-
néticas com a produção de novos tip0~ de fitas esp~ciais; dis-
positivos de memórias magnéticas utilizando bolhas magnéticas

Para equipamentos de comunicaçoes os núcleos de fer-
ritas oferecem a vantagem de possulrem baixas perdas e estabi-
lidades sempre crescentes. Em conseqüência o mercado já absor-
ve grande.quantidade de núcleos de ferritas que tem tido dimen
sões cada vez menores, reduzindo os tamanhos dos circuitos que

Os ímãs de ferritas já são produzidos em grande qu~
tidade em substituição aos ímãs 'metálicos. Ferritas que absor-
vem ondas de rádio estão permitindo ampliar o uso de rádios e
televisões nas grandes cidades; também estão sendo desenvolvi-

•• :~:'!i!Il'""'l'I'~ ,- 0 r C
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das ferritas que irão eliminar os ruidos eletromagnéticos. Ou-
tros dispositivos construidos com ferritas para aplicações qui

~ "micas sao utilizados como eletrodos insoluveis para eletrolise

como na galvanização, na prevenção de corrosão, no tratamento
\

tais como reticulo cristalino, transformações de fases, pureza
cristalina, valência, estrutura de contornos de grãos,

compostos de ferritas, técnicas de medidas de tensões

ga, filtro indutor, transformadores de banda larga, juntas de
deflexão e cabeçotes para gravaçoes magnéticas (Takei, 1980 e

Propõe-se neste trabalho estudar as propriedades es-
truturais cristalinas e magnéticas da ferrita bicálcica e tam-
bém as caracteristicas que irão ser alteradas na Ca2Fe205 com

. - - , 3+' 5+a substituiçao de fraçoes de ions Fe por ions de Nb atra-
vés da sintese de fases Ca2Fe2_x Nbx 05+x (com x=O; 0,05;0,10;
0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 0,75 e 1,0).

A escolha do ion Nb5+, diamàgnético, para substitui-



ção parcial do ion Fe3+ foi motivada pela necessidade em conhe
cer melhor o comportamento do nióbio em novos materiais, urna
vez que o Brasil possui a maior reserva mundial deste metal em
minas localizadas por v~rios estados sendo que a principal de-

\

las se encontra no municlpio de Arax~ (MG).

ü nióbio encontre n80 na produção de ligas de
resistência mecânica, em reatores nucleares, na produção de g~
radores eletromagnéticos e em materiais projetados para uso em
atmosferas altamente oxidantes sujeitas a temperaturas superi~
res a 65üoC conforme observou Udupa e colo (1974). Em muitos

ças significativas nas propriedades mecânicas de diversas li-
gas é minima, dai a necessidade de pesquisar novas utilidada-



.CAPÍTULO I

1.1. INTRODUÇÃO

-A preparaçao de materiais policristalinos pelo pro-
cesso solução sólida é baseado em propriedades físicas e quími

cas da interação entre partículas microscópicas com
de temperaturas de síntese.

obtenção das ferritas derivadas da Ca2Fe205 e de suas propri~
dades características.

com estrutura semelhante à do mineral perovskita CaTi030 Este

com os átomos de cálcio localizados nos vértices, os oxigênios
nos centros de face e o titânio aproximadamente no centro do

Há duas classes de materiais que são considerados p~

química ABX3 onde A é o cátion mais volumoso, geralmente um
metal alcalino terroso, B é o cátion menor, geralmente um me-



tal de transição, com carga maior que a de A e X e o .Aoxigenio

e há também ligas com a seguinte fórmula ideal MXM'2 onde X e
o ~tomo intersticial e M e M' são metais (Goodenoughe Longo, 1970).

\Compostos ABX3 com estrutura do tipo perovskita ocor
rem com freqüência entre óxidos e fluoretos nos quais o cátion
B, menor, tem preferência por sitios de coordenação ·octaédri-

Este tipo de estrutura também comporta sistemas mis-
A •tos do tipo A1_x A~ BX3 e AB1_xB~X3' sistemas com vacanClas ca

01 A BX3 e com ordenamento catiôni--x x
co como em A2BB'Xh• Sistemas com vacâncias aniônicas apresen-
tam um comportamento peculiar, com alterações na estrutura.Por

A estrutura tipo perovskita ideal (AB03) tem
unitária cúbica com grupo espacial Pm3m e com uma molécula

opor cela unitária a = 3,773A, verificando-se a seguinte rela-
ção a = ( ~ )1/3 onde V representa o volume da cela que contém
n grupos AB03. Na Figura 1 temos a cela unitária cúbica.

A grande estabilidade de estruturas ABX3 tipo perovs
kitas vem da energia eletrostática (Madelung) provenIente do
fato dos cátions ocuparem sltios octaédricos. Assim, o primei-
ro requisito é a construção das camadas de octaedros de coorde
nação de B e o segundo é o raio de A que deve ser adequado pa-
ra permitir que este ocupe os interstlcios gerados entre os~~po
liedros de B. Naturalmente o raio do ânion é importante, pois
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Fig.1- Duas representaçõesequivalentesda estrutura pe-
rovsk~ta, AB03•
(a) Cation B na origem
(b) Cátion A na origem.

As perovskitas ABX3 apresentam propriedades f1sicas

interessantes como ferroeletricidade (BaTi03) , ferromagnetismo

(SrRu0
3
), , ferromagnetismo fraco (LaFe03, HoFe03), supercondu-

tividade (SrTi03_x) e outras. Alguns sistemas como o

SrO,2sLao,7SMnO - ATi03(A = Ba, Pb, BiO,SKO,S) apresentam simul
taneamente ferroeletricidade e ferromagnetismo.

Tradicionalmente o termo ferrita designa compostos de
Fe3+ ligados a ° (Mellor, 1953).

As ferritas têm uma história que se inicia na antigui

Fe204. A magnetita, também conhecida como óxido férrico~ferro-



d d' F 2+F 3+0 ' f' ,so, po e ser escrlta como e e2 4' como se verl lCOU malS

tarde e tem a mesma estrutura cristalina que as demais ferri-
, 2+ " ,tas, nas quais o ion ferroso Fe e substituido por outros ca-

As primeiras medidas magnéticas nas magnetitas foram

realizadas por Weiss (1896), que encontrou sua saturação magné

tica por unidade de volume comparável à do níquel e a tempera-

tura de Curie entre as do níquel e do ferro. A

elétrica da magnetita é cerca de 100 vezes a do ferro e a das

outras ferritas chegam a cerca de 104 a 1011 vezes maiores do
que a do ferro. A corrente de Foucault não irá criar problemas
para os núcleós transformadores construidos com ferritas mesmo
que atinja freqüências muito mais altas do que aquelas que o-
correm com intensidade em núcleos semelhantes feitos de ferro.

após o desenvolvimento da mecânica quântica por volta de 1930
e até os nossos dias a ferrita exerce papel fundamental na pe~
quisa básica e na tecnologia (Fairweather e col., 1952:e Gibb,

As ferritas podem apresentar estruturas diferentes
tais como espinélio, granada de ferro e itrio (YIG), granadas

Ca2Fe205 que apresenta uma estrutura do tipo perovskita que
foi identificada e caracterizada juntamente com a brownmilleri
ta, Ca2FeAl05, como constituintes do cimento Portland. Poste-
riormente, devido às suas peculiaridades, a Ca2Fe205 foi estu-
dada independentemente (Bertaut, 1959; Corville, 1970;Be~n,



1971 e Grenier, 1976). Os dados cristalográficos estão na Tabe

A estrutura da Ca2Fe20S foi descrita por Bertaut
, ~posteriormente refinada por varios outros autores como

, 3+ 'Este composto apresenta cations de Fe em intersti

3+formando camadas que se alternam com camadas de Fe
intersticios tetraédricos (x,1/4,z), cuja representação está

TABELA I
RESUMO DOS DADOS CRISTALOGRÁFICOS

C~Fe205
Ortorrômbico

Grupo Espacial
Moléculaspor Cela Unitária
Cela Unitária

o
a = 5,425(5)A

ob = 14,769(10)A
oc = 5,598(5)A

03

V = 449(1)A
d(calc.)= 4,021g/cm3

Os octaedros Fe06
ces do plano equatorial e compartilham com os tetraedros os
dois vértices axiais. Esta estrutura gera intersticios com nú-
mero de coordenação 9, em posição geral, onde se alojam os cá-
tions Ca2+. As coordenadas atômicas fracionárias são mostradas



na Tabela 11. As distâncias interatômicas (Tabela 111) mostram
que dentro de um octaedro Fe06 e de um tetraedro Fe04 as li-
gações Fe - O

_ Á

sao igualmente fortes pois as distancias Fe- O
são aproximadamente as mesmas em cada pol~edro de coordenação.
No caso do Ca2+ verifica-se que há 8 distâncias mais curtas,e~

o o o
tre 2,37A e 2,82A e uma outra, mais longa, de 3,33A o que cor-
responde a uma interação muito mais fraca Ca - O .

.'
I •
I
I

ilO1J~ it ; l,
i

AMO • fe AMO Y = 0,50 b
3 2,;50 Lc(CaTi03) o O

x lacunas 0[101] (Ca Fe O )225
(a) (c)

Fig.2- a. Estrutura idealizada da perovskita CaTi03 e da fer
rita bic~lcica Ca2Fe20S (Greni~r e col., )977).

b. Átomo de c~lcio em coordenação 9.
c. Cadeia de octaedros e tetraedros de ferro-oxigênio

e as distâncias Fe-O em (~)(Berggren, 1971).



COORDENADAS ATÔMICAS FRACIONÁRIAS NA C~Fe205

(OS DESVIOS PADRÃO ESTÃO ENTRE PARÊNTESES)

,Atamo x y z

Ca 0,4817(2) 0,1080(1) 0,0231(2)
Fel ° ° °Fe2 - 0,0541(2) 1/4 - 0,0659(2)
01 0,2623(7) - 0,0154(3) 0,2377(6)
O2 0,0224(8) 0,1406(3) 0,0715(6)
03 0,5981(10) 1/4 - 0,1243(8)

TABELA III *
o A oDISTANCIAS (A) E ANGULOS ( ) DE LIGAÇÃO PARA A Ca2Fe205

(DESVIOS PADRÃO ESTÃO ENTRE PARÊNTESES)

(1 ) (5)1-x,y, - (9) 1x, y, 2 2 X , '2 - y, 2

1 - 1 1 1 (l(l)- 1 + x,(2) T-x,y. --2-+2 (6)'2+x,y, '2 - 2 Y. 2

(3 ) - (7) 1 1x, Y. 2 1 + x, y, 2 (l1)--+x, y, - '2 - 2

'(4)__ 1_ + x, 1 1 1 2 .
2 y, -2--2 (8) '2 + x, y, "2 - 2

o
Distincias (A)

Ca ..;01(5)
Ca - 01(2)
Ca-01(1)
Ca - 01(6)
Ca - 02(6)
Ca - 02(1)
Ca - 02(7)
Ca - 02(8)
Ca - 03(1)

2,436(4)
2,484(4)
2,486(4)
2,725(4)
2,331(4)
2,555(4)
2,982(4)
3,370(4)
2,342(3)

Fel - 01(1)
Fel - 01(2)
Fel - 02(1)

1,961(4)
1 968(4),
2,118(4)

Fe2 - 02(1)
Fe2 - 03(10)
Fe2 - 03(11)

1,837(4)
1,915(5)
1,921(5)

°1(1)-Fe1(1)-01(2)
°1(1)-Fe1{1)-02(1)
°1(2)-Fe1(1)-02(1)

92,53(3)
86,80(16 )
89,41(16)

A O)Angulos (

°2(1)-Fe2(1)-02(9)
°2(1)-Fe2(1)-03(10)
°2(1)-Fe2(1)-03(11)
03(10)-Fe2(1)~o (11). 3

123,19(24)
107,11(14)
106,30(14)
105,62(15)



Colville (1970) refez os cálculos de Bertaut e colo

'"(1959) e obteve ainda, por espectroscopia Mossbauer, evidencia

de distorções nos poliedros de coordenação.

'"propos um modelo estrutural mais preciso que foi usado na Figu

em seus trabalhos de sintese e caracterização

e de Ca2FeAl05 efetuando a substituição parcial

A13+ S 3+ C 3+ C 3+ G 3+ L 3+ T·4+, C , r , o , a , a e 1 •

A estrutura cristalina ortorrômbica, Pnma da Ca2Fe205
é derivada da perovskita cúbica, Pm3m, pela supressão de oxigê

a ser tetraédrica~ Isto faz com que, perpendicularmente à dire

A , então gerada e relaUma estrutura ortorrombica e a

- eixos , seguinte:çao entre os e a

a '" a 17= 5,425(5) R·o c ,

b '" 4a = 14,769(10) R·o c ,

c '" a /"2 = 5,598(5) Ro c
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A M03
ICI Ti OS)

AM0250
(C12Ft20S)

D o IIUDC,

Fig.3- Estrutura cristalinade C~Fe20S (.AM02,s)derivada
da estruturatipo perovskita.AM03 (Greniere colo,

1981) •

1.2.3. Estrutura Perovskita Cúbica do Tipo A2BB'06

As perovskitas cúbicas do tipo A2BB'06 podem sofrer

um ordenamento dos cátionsB e B' surgindo uma superestrutura

quando a diferença entre as cargas dos ions B e B' for gran-

de.

Compostos ordenados em superestrutu~as são encontra

dos experimentalmente, tais como: A2B2+B6+o6 e A2B3+BS+06 onde

o cátion A, o cátion metálico volumoso, adota empacotamento

SERVIÇO DE 81BLIOTECA E INFOitMAÇ'&'U - IFQSC
FISICA



denso em camadas com oxigênio, BeBI são cátions metálicos me

nados entre as camadas densamente empacotadas. Alguns exemplos
destas superestruturas estão na Tabela IV., Entretanto, existem

. 2+ 5+ 3+ 5+estruturas do tlpO A(B1/3 B2/3)03 e A2 B B 06 em que nem
sempre ocorre a superestrutura devido a dois fatores que favo-

- ,recem a construçao da estrutura perovskita cubica simples de-
sordenada que são:

- os volumes dos cátions BeBI;

truturas ordenadas nas quais a diferença entre os raios iôni-
o

cos é maior ou igual a O,12A. Quando esta diferença é de cerca
o

O,05A ou menor ainda, isto é, os raios iônicos destes dois cá-
tions sao quase iguais e a diferença de carga variando entre 3
e 2, ocorrem arranjos perovskita cúbica simples com tons B e
B' colocados nos octaedros de coordenação em desordem estatts-

exemplos dados são aqueles de estrutura onde B e B' são os cá-
tions Fe3+ e Nb5+, respectivamente.

ções aos dois fatores mencionados porque há algumas estruturas
em que ocorre ordenamento a longa distância para diferença de
carga igual a dois e são exemplos os compostos:Ca2FeSb06;
Sr2BSb06 (B = Fe, Cr, Co, Ni,Rh); Sr2CrNb06; La2Blr06 (B = Mg,
Co, Ni, Cu) conforme relata Gallasso e colo (1959) e Blasse



TABELA~lV

COMPOSTOS PEROVSKITAS ORDENADOS E DESORDENADOS (GALASSO, 1961)

15

COllpOstOS Diferença nasDiferença n06 raiosArranjo dos ions

cargas dos ions B

i;nicos dos ~ns B,B
uft

2+ 6+

Ba(Mgo,s WO,S)03

4O,OSOrdenado

2+ s+
Ba(ZnO,33 NbO,67)03

3O,OSDesordenado

3+

5+

Ba(FeO,S
TaO,S )03

20,04Desordenado

2+ s+

OrdenadoBa(SrO,33 1aO,67)03
30,44

3+ s+

OrdenadoBa(LaO,S TaO,S)03
20,46

3+ S+

OesordenadoBa(FeO,S NbO,S)03
2O,OS

3+ S+

DesordenadoCa(FeO,S NbO,S)03'
2O,OS-'.

3+ S+
DesordenadoCa(FeO,33 NbO,67)03

20,05

3+ S+

O,OS
Desordenado

Sr(FeO,33 NbO,67)03
2

3+

S+

Ca(LaO 5
NbO S)03

20,45Ordenado,
,

( 3+

S+

Ca .InO S
NbO S)03

20,12Ordenado, ,
3+ S+.Ca(LuO,S NbO,S)03

20,16Ordenado

3+ S+

Orde.nadoCa(HoO,s NbO,5)03
2.0,22

3+ .S+

Ba(EuO S NbO S)03

20,29Ordenado, ,
3+ S+Ba(NdO,5 NbO,5)03

20,,35Ordenado



fator volume atômico estabelece que átomos que diferem no diâ-

metro por um fator superior a 15% teria dificuldades em formar

soluções sólidas.
, 3+ 5+No caso dos ions Fe e Nb observa-se que possuem

as condições para entrarem na estrutura tipo perovskita na po-

siçao B num arranjo desordenado, uma vez que os raios iônicos

são rFe3+ = 0,640 ~ e rNb5+ = 0,645~ respectivamente ~Ga-

Sobre os compostos que possuem estruturas constitui-
das de sítios tetraédricos e octaédricos como a ferrita bicál-

~ 3+ - ,cica, Ca2Fe205, em que os lons Fe estao em ambos os sitios,
pode-se indagar: em qual dos sítios o ion Nb5+ irá substituir
parcialmente os íons Fe3+?

Diante dessa interrogação é necessário levantar três
hipóteses: (i) o ion Nb5+ irá substituir parcialmente os ions
Fe3+ "( )' 5+'apenas nos sitios octaedricos; ii o ion Nb ira subs-
tituir parcialmente ions Fe3+ em ambos os sitios; (iii) o ion
Nb5+ irá substituir o ion Fe3+apenas nos sitios tetraédricos.

sário estudar o comportamento preferencial do ion NbS+
seu número de coordenação, o que será feito a seguir.

1.2.4. Comportamento do Íon Nb5+

° nióbio possui número atômico 41 e portanto a confi
guração [Kr]4d4Ss1 e o ion Nb5+ tem a configuração IKrl.

As estruturas dos niobatos apresentam cada átomo de
nióbio envolvido por seis átomos de oxigênio formando um octa-
edro e constituindo um bom exemplo da preferência do ion Nb5+

pela coordenação octaédrica, como nos complexos de NbO~-. É co



mum formar cadeias de octaedros compartilhando faces ou vérti-

ces em arranjos cOlllplexos,como por exemplo em Li3Nb04 que pos

sui quatro octaedros de niobatos com vértices compartilhados e

Mg4Nb209 com dois. octaedros compartilhand~ faces (Brixner~980).

o único exemplo encontrado na literatura

(NbO~-) em sitios tetraédricos foi em estruturas tipo ferguso-

nitas deYNb04 que constituem uma versão distorcida da estru

tura scheelita de CaMo04 (Blasse, 1980).

exemplo os trabalhos de Grenier (1976) em que houve a substi-
tuiç~o parcial de sitios ocupados pelos ions :. de Fe3+ de
C F ° t ~ t . (A13+, Sc3+, cr3+, C 3+,a2 e2 5 por ou ros lons, alS como . o
Ga3+, Ti4+, La3+). A maioria destes ions citados substituem

, 3+ ' , 4+partes dos ions Fe em ambos os sitios, mas o ion Ti , que
, , o ' 3+ 'tambem e d , substitui o ion Fe apenas nos sitios octaédri-

coso Estas substituições foram verificadas por ressonância Mo~
sbauer que apresenta picos de absorç~o distintos para o ferro
nos sitios octaédricos e tetraédricos. Quando ocorre a substi-
tuiç~o em um determinado sitio a intensidade de absorção sofre

uma variaçã.o que permite o cálculo da taxa de substituição.
Se a intensidade relativa for mantida em cada pico pode-se a-
firmar que aquele sitio não sofreu substituição (Smolenskii e

Isto ocorreu com o Ti4+ substitucional que
os picos correspo~dehtes ao Fe3+ octaédrico e manteve os picos
correspondentes aos tetraédricos inalterados.

Com as informações acima já é possivel fazer a esco-
, , 5+ 5+ o ,lha da hipotese (i) de que o ion Nb (rNb =O,645A) ira subs-

tituir parcialmente o ion Fe3+ nos sitios octaédricos e



colher medidas da fase sólida Ca2Fe2 Nb Os .-x X +x

As propriedades magnéticas de materiais ferromagnéti

cas, ferri-magnéticas e antiferromagnética~ têm sido bastante

estudadas através de diluição pela substituição parcial dos

íons magnéticos por íons diamagnéticos para possibilitar a me-

dida das suas propriedades uma vez que sem a diluição do seu
,

intenso magnetismo muitas medidas seriam inacessiveis a muitos

laboratórios que dispõem de equipamentos com escalas
5+das. ° Nb presta-se bastante a este tipo de processo e com es

te artificio é possivel obter re~ultados que descrevem a estru

tura magnética e cristalina com bastante fidelidade.

Como exemplo de compostos diluidos em que ions de

Fe3+ e Nb5+ compartilham o mesmo sitio, numa distribuição de-

sordenada, aparece a perovskita cúbica Sr2FeNb06 em que ambos

os ions estão ocupando sitios octaédricos. A ocupação destes

sitios é feita desordenadamente a partir da substituição par-
, 3+ ' 5+cial dos ions Fe por ions Nb na estrutura de SrFe03•

Em alguns casos o parâmetro de rede da perovskita cú

bica fica duplicado, indicando a colocação dos ions metálicos

num ordenamento atômico de longo alcance. Em outros casos, o

parâmetro da perovskita cúbica simples é observado, mostrando

que não ocorreu ordenamento catiônico de longo alcance.

Para verificar o comportamento substitucional do nió

bio na estrutura de SrFe03 isomorfa de CaFe03 foi construida a

Tabela V, onde são apresentados os valores medidos por Takano

e Takeda (1983) para as perovskitas SrFe03 e CaFe03 e os dados

do composto diluido Sr2FeNb06 medidos por Rodriguez



Ainda sobre a interação spin-spin quando ocorre a di
luição do ion Nb5+ diàmagnético haverá uma diminuição do momen

to magnético efetivo devido ao rompimento de algumas ligações

de supertroca Fe3+ - ° - Fe3+ e no caso de Sr2FeNb06 esta di-

magnética

de SrFe030

TABELA V
EFEITO DA DILUIÇÃO POR Nb5+ NA ESTRUTURA DE

SrF e~ - COMPARAÇÃO COM A ESTRUTURA Ca FeG.3

Estrutura Perovskita c~bica Perovskita cúbica Perovskita cúbica
o o o

Constante de rede, ao 3,nOA 3,850A 3,987A
Constante de Curie, CM 6,68emu/mol K 7,2emu/mol K 4,2emu/mol K
Temperatura de Curie, e 78 K 45 K 724 K
Tipo de Magnetismo Antiferromagn~tica Antiferromagn~tica Antiferromagn~tica
Momento Magn~tico Eficaz, Ilef 3,73 IlB 3,73 IlB 3,4 IlB

- , 3+Configuraçao do ion Fe Alto spin Alto spin Alto Spin
Resist;ncia el~trica 10 O cm -3 -310 O cm 10 Ocm
Temperatura de N~el, TN 120 K 134 K 32,5 K

A Tabela V mostra que há correlação entre as propri~
dades caracteristicas de SrFe03 e Sr2FeNb06 o que permite pre
ver que na estrutura Ca2FeNb06 também serão mantidas as pro-
priedades estruturais (cristalina e magnética) de CaFe030
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1.3. PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DAS FERRITAS

1.3.1. Introdução

o fato da matéria exibir fortes campos magnéticos ma

croscópicos já era um fenômeno conhecido dos antigos gregos.E~

tretanto, somente após os trabalhos pioneiros de Pierre Curie

(em 1908) é que foram iniciadas de maneira sistemática as

investigações das propriedades magnéticas dos materiais. Mesmo

desconhecendo a origem da forte interação entre os íons magné-

ticos, Pierre Weiss (em 1908) propôs a primeira teoria mo-

derna do magnetismo, denominada "Teoria de Campo Molecular de

Weiss", a qual descreve satisfatoriamente o comportamento exp~

rimental da magnetização espontânea com a temperatura. Weiss

supôs que a forte interação entre os ions magnéticos poderia

ser empiricamente descrita pelo que ele chamou "Campo Molecu-

lar". Este campo molecular H atuaria em cada ion de
m

análoga a um campo magnético externo e sua intensidade

maneira

seria

proporcional à magnetização. A capacidade de orientação dOR mo

mentos seria diminuída pela agitação térmica, sendo totalmente

àestruída em temperaturas acima de uma temperatura crítica Tc

denominada temperatura de Curie. Baseado nestas hipóteses Weiss

explicou o comportamento experimental da suscetibilidade magnéti ....

ca obedecido por todos os materiais ferromagnéticos quando ati~

gem temperaturas acima da de Curie, propondo a chamada Lei de Curie-

Weiss
x :=

C

T - T
c

(1)

onde x é a suscetibilidade magnética e C é a constante de Curie.
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A temperatura de Curie permite estimar a ordem de

J!~~~U _
grandeza deste campo molecular efetivo, H , suando a relaçao:m

g ~B H ~ K T (2)m c

onde ~B é o magneton de Bohr, g o fator giromagnético de Lan

dé e k a constante de Boltzmann. Usando para T o valor tipic -

co encontrado no ferro T ~ 1000 K, encontra-sec

H
m (3)

Por outro lado, se a interação entre os momentos mag

néticos dos tons fosse de origem dipolar magnética, o campo

magnético efetivo seria da ordem de

(4)

A , -8
o que forneceriam, para um parametro de rede típico a ~ 10 cm,

mostrando que a origem do campo molecularefetivo,
,

respons~

vel pelo a11nhamneto paralelo dos momentos magnétiC0s dósilons,

não é explicada pela interação dipolar magnética.

Os momentos magnéticos nos tons isolados estão asso-

ciados aos spins e orbitais dos elétrons nao emparelhados de

vido a existência de camadas eletrônicas incompletas. Para os

elementos do grupo do ferro, nos qua1s o momento orbital L é

geralmente "quenched", os momentos magnéticos dos íons são de

vidos principalmente aos spins, enquanto que, para os elemen

tos do grupo de terras raras os momentos magnéticos estão as

sociados ao momento angular total J. Nos metais da 1 ª série de
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transição os elétronsdesemparelhados(ou magnéticos) pertencem a ca

mada 3d. Este fato leva a diferenças significativas no compo!

tamento magnético dos íons na rede cristalina. Assim, os elé-

trons da camada 4f podem ser considerados localizados enquan

to que os elétrons da camada 3d apresentam caráter tipicamen-

te itinerante uma vez que interagem mais fortemente com o

meio cristalino. Contudo, situações duvidosas existem (Zener

e col., 1953) e do ponto de vista experimental os resultados

parecem indicar que, dependendo do cristal em estudo, uma si-

tuação intermediária entre as duas acima mencionadas, deve

ser adotada. Neste trabalho, o modelo localizado fornece uma

descrição satisfatória das propriedades magnéticas das ferri-

tas (são isolantes magnéticos em geral).

A origem do intenso campo molecular de Weiss perman!.:.

ceu desconhecida até 1928, quando Heisenberg e independente-

mente Frenkel, mostraram que sua origem residia no efeito pu-

ramente quântico de troca que não possui análogo clássico.

Baseado na análise feita para explicara estabilidade da molé

cula H2 , Heitler e London (1927), Heisenberg e Dirac propus!.:.

ram uma teoria para o magnetismo tendo como base o hamiltoni~

no efetivo de spins, originalmente estabelecido para o siste

ma de dois elétrons e posteriormente generalizado para siste

mas com muitos elétrons, na forma

He = - 2 I:
i,j

J .. S.
lJ 1

S.
J

(6)

onde Si e Sj são os operadores de spins efetivos associadosaos

ions i e j, Jij é a integral de troca entre os dois ions i e j

que acontece devido à superposição das funções de ondas -dos

átomos na interação Coulômbica. Quando tomada entre os primei-

ros vizinhos, J > O corresponde a uma configuração de energia
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minima com todos os spins paralelos (ferromagnetismo) enquanto

que J <o corresponde a situação onde a maior estabilidade 0-

corre com os spins antiparalelos (antiferromagnetismo )•.'Uma es

A

timativa da ordem de grandeza para este acoplamento Coulombico,
pode ser feita através de

J - (7)

onde ~ mede essencialmente a superposiçao das funções de on

da; tipicamente da ordem ~ - 10-1; o que dá para J a ordem de

-12 -13 '
10 - 10 ergs. O campo magnetico efetivo H associado am

esta interação seria dado por

J (8)

o que fornece a ordem de grandeza do campo molecular de Weiss

dado na equação (3), isto é,

(9)

Portanto, a origem do intenso campo molecular de Weiss é de-

vido à interação Coulômbica associada a um efeito

quântico.

puramente

O Hamiltoniano efetivo de spins (eq.(6» conhecido co

mo "hamiltoniano de Heisenberg" junto com o conceito de intera

ção de troca desempenha papel fundamental no estudo de mate-

riais magnéticos. Embora o cálculo direto da interação de tro-

ca em cristais reais seja extremamente dificil, acredita-se

que esta interação seja a mais importante entre os momentos

PE~~;TÇõDEB'iBLi'-cnCAt~~F'Õ R ~\ ÃÇrO - I F Q S c r' F fs [C A
-- --~-------'
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magnéticos localizados. Depois da formulação original de Hei-

senberg e Dirac, a qual se baseia no acoplamento direto das

funções de onda dos elétrons, vários outros mecanismos foram

propostos para justificar a origem da integral de troca. Entre

estes mecanismos pode ser citado o acoplamento indireto atra-

vés dos ligantes, em compostos magnéticos denominado "Super

troca" (Anderson, 1959), como também o acoplamento indireto

através dos elétrons de condução desenvolvido por Ruderman e

Kitell (1954). É importante notar que os mecanismos eletfôni-

cos ficam, na formulação do magnetismo localizado, incorpora

dos na integral de troca Jij que é dada pela relação

J ..
lJ =f 'Y • (r i ) 'Y • (r i )'Y ~ (r j )'Y • (r j) e2 II ri - r j IdT • d T •1 J J 1 1 J

(10)

onde 'Y i e 'Yj são as funções de ondas eletrôrÜcas dos íons i e

j; r. e r. são as distâncias elétron-núcleo para esses lons.1 J

1.3.2. Substâncias Antlferromagnéticas

Por volta de 1930, Néel introduziu o concei1lode anti

ferromagnetismo segundo o qual spinssão ordenados num arranjo

antiparalelo com momento total nulo em temperaturas inferiores

à temperatura de ordenação magnética ou temperatura de Néel,

No caso mais simples, a rede de uma substância anti-

ferromagnética
,
e decomposta em duas sub-redes equivalen-

tes A e B. Cada átomo A tem um número de átomos B como primei

ros vizinhos magnéticos e reciprocamente átomos B tem como pri

meiros vizinhos magnéticos, átomos A. Os momentos magnéticos r~

sultantes das duas sub-redes são antiparalelos (Figura 4). A OK
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a magnetização de cada sub-rede é máxima e à medida que a tem-

peratura aumenta, a agitação térmica enfraquece as magnetiza-

ções espontâneas, até se anularem quando chegar à temperatura

de ordem.

BA

BY
IA

I I 1II • Fe
I f I

iA

" ---- ""
"

A 11\..• "

B

Fig.4- Estrutura magnética antiferromagnéticatipo G cem

duas sub-redesordenadas da ferrita LaFe03•

1.3.3. Interação de Troca (

Em muitos cristais iônicos, bem como na maioria dos

óxidos metálicos, a energia de troca Je entre os spins dos ions

metálicos com seus primeiros vizinhos é negativa, de modo que sua

orientação antiparalela dá origem a uma energia mais baixa •

Nestas substâncias os íons metálicos estão separados por
..•.

a.-.

nions carregados negativamente e, como nos gases nobres, apre-

sentam a configuração eletrônica completa no estado fundamen-
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tal. Por exemplo, pode ser citada a configuração eletrônica do

, -2 ' , " 2 6· -
ion O que e igual a do neonio (2s~ 2p ). Como a interaçao en

tre os orbitais varia exponencialmente com a distância entre·

as espécies, diminuindo com a mesma e a separação entre os íons

metálicos é

eles.

normalmente grande devido à preS$nça de
2-

O entre

Van Vleck (1951) propôs vários mecanismos de intera

ção magnética, nos quais os íons intermediários têm papel im

portante: o mecanismo de supertroca.

No estado fundamental com a configuração de gás no-

" -2 ' . -
bre, o anion O e inerte e portanto nao existe acoplamento

de spin. Mas com a presença dos íons metálicos na sua vizinhan

ça haverá perturbação em seu estado, de modo que os elétrons

externos passam a ser compartilhados com os íons vizinhos atra

vés da superposição das funções de ondas.

O elétron, uma vez separado do oxigênio, volta para

um dos íons metálicos que o rodeia como Bl na Fig.5. Dentro

deste íon metálico haverá uma forte interação de troca entre

os spins de seus elétrons•. O elétron do oxigê-

nio somente poderá passar ao íon metálico se seu spin possuir

uma determinada orientação em relação ao momento do spin do

íon, o que depende do orbital do estado excitado em que se mo

ve o elétron. Se o sub-nível 3d comportar menos da metade de

seus elétrons (menos de cinco elétrons 3d), supondo que o elé

tron do 0-2 passe para um dos orbitais 3d, o spin do mesmo fi-

cará paralelo ao momento resultante. Em qualquer outro caso

(mais de cinco elétrons 3d), ocupará um orbital com spin anti-

paralelo.
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Fig.5- Estados fundamentale excitado dos metais iônicos
Bl e B2 separadospor um ânion oxigênio.A resso
nancia dos spins do modelo dado provoca uma redu-
ção suplementarde energia 'ietroca ef~tiva (Jef)
do estado fundamental:este fenomeno nao ocorre-
ria se B1 e B2 tivessem os spins paralelos.

orbital é o de maior energia e como pelo principio de Pauli, um
orbital pode conter dois elétrons com spins opostos. O outro e-
létron ainda em excesso no ânion 0- ficou desemparelhado e pode

,possibilidades, porem os estados'excitados possuem poucas prob~
bilidades de se cruzarem permitindo o salto de elétron entre os

De acordo com Anderson (1955), o segundo elétron do
oxigênio interage com um dos ions metálicos como ocorre na liga
ção covalente em que um elétron é compartilhado pelo oxigênio e
ao mesmo tempo pelo ion metálico, de tal forma que haverá uma
inversao de spins. Esta inversão de spins é de difícil ocor-
rência porque quando os spins estão num orbital covalente eles



não estão livres para se orientarem.

-Os orbitaisque se superpoem irao provocar uma redu-
-çao de energia, com o surgimento do acoplamento entre os momen

tos de spin e os íons metálicos. Se estes~imomentos forem para-

lelos, não haverá superposição de ofbitaise, portanto, não ha-

verá redução de energia. Esta redução de energia é causada pe-

la distribuição total·de cargas, em consequ~ncia da superposi-
-çao de estados excitados ao se adaptar ao potencial da

cristalina com maior estabilidade energética. Pode-se falar de

de urnaenergia de troca efetiva Jef. Neste caso espera-se ener
- 1 4gia de troca positiva para as configuraçoes d a d e negativa

para as configurações d5 a d9, apesar de que Smit
(1959) demonstraraminteração de troca negativa para estados ele
trônicos di, d2 e d3.

sibilidade, que é o estado in~nrediário,no qual o segundo elé-
tron passa também, simultaneamente, para outro 10n metálico 0-

dois 10ns metálicos, respectivamente, possuirem momentos magné

existir energia de troca negativ~ (Je< O).

das distâncias e da distribuiç~o dos 10ns vizinhos mais próxi-
mos, porque a interação dependerá da distância entre os ânions

bém é necessário considerar a dependência com a direção já que
os orbitais dos elétrons do oxigênio são os 2p alargados. Uma
vez que as interações 10n-cátion ocorrem sempre que há uma
superposição dos orbitais metálicos com os orbitais do oxigê-
nio, esta interação ocorrerá mais facilmente se o ânion oxi-
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gênio estiver posicionado no centro da linha que une os dois

íons metálicos.

1.3.4. Campo M01ecu1ar
,

Considerando a rede magnética tipo G dada pela Figura4

que e dividida por duas sub-redes A e B com spins

antiparalelamente.

alinhados

+
Se um campo externo H

+

for aplicado, os camposHA e

H que atuam nos íons das sub-redes A e B, respectivamente,se
B

rão dados por

conforme a Figura 6.

+

WAB MA --
H

(11)

(12)

(a)

, ~ ,

-:t-v. --
MOA

-
Moa

--
--------- .•--H

Fig.6- Arranjos magnéticos para estrutura antifer
romagnética com um campo externo, H, apli=+ .• + +
cado. (a)H .l Mo . (b) H/I Mo



,onde WAB e a constante do campo molecular para as interações
+ +AB, MA e MB são as magnetizações das stib-redes A e B, respec-

tivamente. No equilíbrio térmico as magnetizações das sub-re-
des são dadas por

x = 9~B S HA
A kT

B8(xA) é a função de Brillouin, N' é o número de íons magnéticos

por unidade de volume e 8 é o spin total

Para T>} TN, x é pequeno e, ent~o,

8+1B8(X) '" - x
35

Ng2f.l.B 8(8+1)

6 kT



MB = -º- H
2 T B

+ +Para temperaturas acima de TN, MA e MB apontarão ao longo da
+

direção de H, o que dá

HA = H - WAB MB

H
B

= H _w-AB l"lB ( 2 2 )

\j

Como a magnetização resultante M é dada por M = MA + MB, então

C
M = 2T (2H - WAB MJ ( 23 )

C
M = T+ e

1= -2- WABC, Note que e > o.



(26)

1

No inicio do ordenamento (TN), MA e MB são praticamente nulas_

Esta condição faz com que os determinantes~de seus coeficientes

sejam iguais a zero, isto é:

C WABo

2 TN

= °

ou

C

TN = -2- WAB
= e

1

(27)

Abaixo da temperatura de Néel, a existência de aniso

tropia uniaxial é responsável pela existência da direção prefe

rencial para as magnetizações MA e MB- Suponha que H seja apli

cado ao longo da direção de fácil magnetizaç;ão, paralelo a MB

e antiparalelo a MA- Então,

g IJ.BS
::;:Z::-A= (H + ~BMB)

,k T

e g IJ.BS

::X:B = (-H + \VABMA)
,k T

Para H = 0, é conveniente definir:

(28)

(29)



Desde que a magnetização induzida seja M = MA-MB, a suscetibi-
lidade permitida é dada por:

Ng21J.2 82 B'(7_)B 8 ""-O

k T + !-WABIJ.~g2 82 NBS (-ZD)
2

..
Uma vez que H seja aplicado na direção perpendicular

tão para MA seja



onde ~ é o ângulo através do qual MA gir,a em relação ao eixo
fácil. Agora o conjunto de magnetização ao longo da direção do

uma vez que MA = MB. Portanto a suscetibilidade e dada por:

Para a obtenção de ~AB tomando a Hamiltoniana de Heisenberg,

para valor médio dos spins Si e Sj responsáveis pela magnetiza

4 Je.z
--- <8 .> .MB 'ZJ.N g /J.B

uma vez que MB = ! N g /J.B < 8 . > • A Hamil toniana escrita em2 ZJ.

termos da aproximação de campo molecular é:



onde z é o número de vizinhos mais próxim~s e Je é a integral

2z J S(S+1)e

com J e e negativos fica caracterizado que as interações en-e

tre as duas sub-redes A e B são "antiferromagnéticas.

Para T < TN, tem-se a situação em que o

suscetibilidade paralela Xq , quando o campo magnético aplica-
-+-

do H está paralelo ao alinhamento dos spins e a suscetibilida-
...

de perpendicular ~!. quando o campo magnético aplicado H ficar

perpendicular ao alinhamento dos spins. Para amostras de ferri

tracejada a suscetibilidade XM para amostras policristalinas.



X..L

Fig.7- Variação térmica teórica da suscetibilidadede uma.
amostra.antiferromagnéticacom duas sub-redes aco-
pIadas antiparalelamente (Grenier, 1976).

A relação entre as temperaturas TN e e é dada

hipótese de que TN = - e , mas -nem sempre isto é verificado, daí

que ITN/el quase sempre aparece diferente de 1 nas

efetuadas. Por isso a escolha da Harniltoniana e as restrições

em considerar interações apenas entre os primeiros vizinhos

magnéticos constituem as principais causas dessa diferença en-
tre as duas temperaturas TN e e.

Smart (1956) propôs urna expressão que generaliza a
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teoria de campo molecular para n sub-redes, cuja fórmula é da

da por

e = 28(8+1) L
3 k n

z(n).I(n)

onde n é o número de sub-redes, z(n) é o número de vizinhos
,

. '. d' d -esima b d . d ' . t -ma1S prOX1mos eV1 o a n su -re e aSSOC1a a a 1n eraçao

de troca 3(n).

A teoria do campo molecular é amplamente utilizada

por ser relativamente simples. A sua aplicação baseada em da-

dos experimentais produz resultados que permitem interpretar

as propriedades magnéticas de numerosos materiais, caracteri

zando-os como ferromagnéticos ou antiferromagnéticos.

Entretanto esta teoria possui validade restrita por

considerar apenas os vizinhos magnéticos mais próximos, mas

nem po~ isso deixa de serem bons os seus resultados, como o

de obter a integral de troca Je a partir de valores experime~

tais.

A estrutura magnética de Ca2Fe20S é do tipo G onde

i· .. h d d «' F 3+ tos pr melros V1Zln os e ca a lon e possuem os momen os

magnéticos orientados antiparalelamente ao seu spin. A Figura

8 representa o arranjo dos spins no caso de Ca2Fe20S veri~

fica-se que os 10ns Fe3+ est~o acoplados antiferromagneti

camente dando surgimento a duas sub-redes e, mais ainda, cada

uma das duas sub-redes está igualmente subdividida em outras

duas sub-redes. Este acoplamento determina assim quatro sub

redes magnéticas (1,2,3,4) conforme apresentado na Fig.8.
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Fig.8- Estrutura magnética de C~Fe 05•
14al = 0,0,0; 1/2,1/2,0; 0,112,0 e 1/2,1/2,1/2
1401 = x,1/4,z; x,3/4,z; 1/2-x,3/4,1/2+z e

1/2+x,1/4,1/2-z

[4a]

(4 c)

[4a] ,

(4 c)

[4a]



° momento magnético de cada átomo de ferro
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medido

por Grenier (1976) é de 4,5 ~B na temperatura do nitrogênio
+

liquido. Os spins estão orientados na direção a, o seu alinha

mento não está perfeitamente antiparalelo e por isso produz

um fraco ferromagnetismo semelhante àquele de a -Fe203•

Dzialoshinski (1958), interpretou este fenômeno tipi

co e o atribuiu ao acoplamento assimétrico.

A teoria do campo molecular dentro da hipótese

permite relacionar a integral de troca J à temperaturae

Néel a TN, permite escrever a relação:

que

de

k
= -3_TN.

2S(S+1)z
(42)

, , 3+ ' 5 '
onde S e o spin comum a todos os ions de Fe , isto e,S=2' z e

o número de primeiros vizinhos magnéticos e TN a

de ordem magnética.

tempertaura

Na rede de Ca2Fe205 cada ion de Fe3+ nos sitios oct~
, " 3+
edricos (4a) possui seis vizinhos magneticos. Cada ion Fenos

sitios tetraédricos (4c) possui quatro. Fazendo uma média para

que cada ion possua cinco primeiros vizinhos a equação para

J /k permite obter os valores médios de J devido as intera-e· e

ções (4a)-(4a), (4a)-(4c) e (4c)-(4c): Je/k = -24,8K.

Na Tabela VI estão reunidos alguns valores de IJ I/ke

para alguns óxidos duplos com ferro tr1valente calculados a

partir de valores da literatura (Gilleo, 1958).

Os compostos do tipo A2Fe205 com (A = Ca, Sr, Ba) po~

suem as integrais de troca mais elevadas < do que AFe03,

independente do cátion presente. Apenas a integral de troca de



F 3+ . f- e mal.S or
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Sr2 C0205 é superior, em razão da forte covalência 00- O. Po-

de-se inferir, a partir dos dados da Tabela VI, que as estrutu

3+ 2-
ras A2Fe205 possuem os acoplamentos Fe - °
tes que os outros óxidos duplos dados. Es~e resultado, prova-

velmente, tem sua origem nos dois efeitosque se opÕemna fase

A2Fe205: o aumento do volume da cela causado pela presença do

10n alcalino terroso implica no aumento das distâncias Fe-O, o

que vem permitir uma ligação covalente mais forte em (Fe-O)w

em detrimento das ligações (A~O)cr(Grenier, 1976).

As interações entre os 10ns Fe3+ primeiros vizinhos

magnéticos são, nas estruturas ortoferritas LnFe03 idênticas

às interações (4a)-(4a) de Ca2Fe205.

° valor médio IJel/k nas estruturas A2Fe205 é mais e

levado que os obtidos para as ortoferritas (-20K), indicando

que as interações (4a)-(4c) ou (4c)-(4c) na ferrita bicálcica

são visivelmente mais intensas que as interações (4a)-(4a).
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TABElA VI

COMPARAÇÃO DAS INTEGRAIS DE TROCA IJel /k ENTRE

COMPOSTOS DE FERRO TRIVALENTE (GRENIER, 1976)

3+
N~mero de primeiros IJel/k (K)Composto com Fe Temperatura de ordem

vizinhos magn~ticos Z*'

T N ( K )

Cale205

572524,9

Srle205

571024,4

Bale205

573525,2

LiO,5Fe2,504

7,595021,7

laFe03

675021,4

lUle5012

4,854919,6

Yle5012

4,854519,5

BiFe03

665318,7

YFe03

664818,5

Fe203 a

9
95018,1

luFe03

662517,8

Sr2Co205

557028,5

* ,.O número z é um valor médiol.

------.,.
SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO _ IFQSC

FlSICA



1.3.5.1. Estudo do Domínio Paramagnético

° estudo da fase paramagnética de Ca2Fe205 entre 725

e 1200 K revela uma fraca variação de suscetibilidade magnéti

ca (Figura 9). O valor experimental aparente da constanteCurie
, -1Molar CM e igual a 13,35 uem.CGS.K moI • Este valor

rior à constante de Curie calculada para o 10n Fe3+

;- ,e supe-

(g = 2,

S = 5/2): Ct = 8,75. O valor experimental da temperaturaeor.
de Curie paramagnética aparente é muito elevado, em valor abso

sub-redes magnéticas, idênticas duas a duas, que· podem provo

car, para valores de temperatura acima de TN, uma variaçãm não

linear do inverso da suscetibi,lidade magnética com a temperat~
-1 -ra. Neste caso, a curva XM = f(T) na equaçao (41) se acha: abai

xo da reta assintótica cuja inclinaçãó permitiria a determina

ção do valor de CM. A extrapolação sobre um intervalo bastante

reduzido de temperatura (725 a 1200 K) conduzirá a. um valor

2,3 e 4) (Figura 10) possui N portadores de momento magnético

efetivo, Pef = gef!S(S+1)\1/2 e a mesma constante de Curie:
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300

250 8p =-2840 ~__-_..----------

soo 1000 T (K)

'" , ,Fig.9- Variaçaotermica do inverso da suscetibilidade ~etica molar de Ca2Fe20S (Grenier, 1976).
Obs.: a linha tracejada fornece 6p e a inclinaçao fornece eM"



N p2 ~2
ef B

3 k

onde o momento magnético efetivo para Fe3+, (6SS/2) vale Pef=

gef = 1,994

a

( 1

I,,,
b/4 W141

Jac ',,,,
:Já

I _C)2
Wl2J- -)rl'

. . - -.- I I_ - - vaa I

I
I I
I I

: ~W23
I IJacp ---1- --W3!::

~~,~' ~ Jrcc
~.,

*-Fe(4a)

tE- Fe(4c}

Fig.10- Decanposição emquatro sub-redes magnéticas e
coeficientes de campo rnolecular emC~Fe205.
(Grenier, 1976).



As integrais de troca para Ca2Fe20S (Figura 10) .cal-
culadas por ~ren~er (1973 e 1976), usando a teoria do
campo' molecular, forneceu os seguintes resultados:

J aa
J ac J cc = -37K,

Se, entretanto as integrais de troca forem calculadas utilizan
do a teoria de Smart (1960), para um spin S = ~ e . levando-se
em conta as distorções de rede de Ca2Fe205 mostrada na Figura
11, obtém-se os seguintes valores:

Jaa = -30K; Jac = -25K e Jcc = -53K
k k

cetibilidade magnética molar em função da temperatura onde a
temperatura de Néel é de TN = 725K (Fig.9).

Para valores de T> TN a fase é paramagnétic~ e a
suscetibilidade magnética varia muito pouco. Os valores experi
mentais CM = 13,35 e e = -2840K}feitas as correções da teoria
do campo molecular) são expressos por Ct = 8,75 e eo=-1860K.. eor
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3+ [. (4a)Fe
O J4c)

(4a}-(4a) Fe (1)- O - Fe(l)

(4c}-(4c) Fe(2) - 0- Fe(2)

o
3,92 _A a. #. 1650

3,83 Ã ~ # 1400

(4a)-(4c) Fe(1) - O - Fe(2)
o

3,95 A y # 1260

Fig.ll- Distâncias Fe - O - Fe e ~os de ligações
emC~Fe205 (Berggren, 1971).



1.3.6. Alterações nas Propriedades MaanéticAI dI CA~F'~O§
Produzidas por Substituição Parcial de Íons Fe3+

por Íons Diamagnéticos (Ca2Fe2 M 05 )-x x +x

A introdução de íons diamagnéticos em uma rede da

ferrita bicálcica provoca uma modificação sensível nas proprie

dades magnéticas, mas conserva a sua fase anterior de caráter

antiferromagnético conforme mostrou Grenier (1976).

Foram obtidas na literatura, diversas composições 'de fases

os dados que permitiram construir a Tabela VII, relacionando TN que

a temperatura de ordem magnética', e a temperatura paramagnétt

ca aparente, ,CM a constante de Curie molar e Ct a constan-eor.
te de Curie teórica calculada a partir da relação: Cteor• =

(2-x) CFe3+ + x CM3+, tomando a hipótese em que g = 2 (momento

orbital bloqueado) e S ~ ~ (n representa o número de elétrons

desemparelhados).

° exame dos valores de CM revela que em fases ricas

em ferro, substituições de x ~ 0,75, o efeito térmico relati-

posição Ca2Fe2_xMx05+x mantém as propriedades iniciais da fase
pura da ferrita (x = O).

paramagnétic~ a evolução térmica do inverso da suscetibilidade

magnética é análoga àquela de um composto ferrimagnético com-



DADOS MAGNÉTICOS RELATIVOS ÀS FASES Ca2Fe2 M 05 (GRENIER, 1976)
-x x +x

{7 p (K) C teor. G (K)Po

A1O,50 570 1800 8,45 6,57 1400

Al1,00 330 860 4,28 4,37 860

A11,34 40 580 2,70 2,89 580

SCO,50 530 1625 8,10 6,57 1320

GaO,50 582 1710 8,17 6,57 1380

GaO,75 475 993 5,18 5,47 993

Ga1,00 346 710 4,02 4,37 710

Ga1,50 29 400 1,985 2,19 400

CrO,50 6IID 2090 10,71 7,50 1460

COO,30 699 2780 13,20 8,34* 1756

COO,50 663 2640 13,00 8,06* 1637

* Cilculo efetuado supondo r 3+ . alto.. os 10ns Co com spln



1.3.7. Evolução da Temperatura de Ordem

, .. l~ t M3+Qualquer que seja o ion trlva en e

acordo com a proporção Fe:M e da caracteristica própria do ion

1.3.7.1. Caso dos Íons Diamagnéticos

Com a substituição do ferro por um dos três ions
diamagnéticos (AI3+, sc3+, Ga3+) foram encontradas diferentes

o auxilio da teoria do campo molecular permite re-
lacionar a temperatura de Néel à integral Je/k de acordo com a
seguinte expressão dada pela equação (42)

onde z é o número de primeiros vizinhos magnéticos e S = ~ pa-
, 3+ -, ."ra o ion Fe • A substituiçao do ion ferro por um ion diamagn~

tico mantém constante o produto S(S+l), mas altera o valor de
z. Por isso um ion Fe3+ situado em (4a) possui 4(1-Xo) primei-
ros vizinhos dentro do sitio octaédrico e 2(1-xt) dentro
sitios. tetraédricos; de maneira idêntica ions de Fe3+ em
tios (4c) possuem 2(1-70) e 2(1-~) primeiros vizinhos magnéti
cos e através do cálculo da média estatistica obtém-se o núme-



2-(x +x )o t

o número médio de primeiros vizinhos magnéticos é da-

tra a distribuição catiânica das "fases ca2Fe2 M 05-x x .

, 3+ " _r.om a 'taxá p dos 10ns Fe que e analoga a variaçao de TN
Ase ve na Figura 13. Relacionando TN com z pode-se verificar a

evolução da temperatura de ordem com o número de vizinhos para



TABELA VIII

DISTRIBUIÇAo DECATIONS NAS FASES ca2Fe2_xMxOS

(Grenier, 1976)

M Xo xtx

AIO,SO 0,10 0,40

A11,OO 0,31 0,69

All,34 0,52 0,82

GaO,50 0,10 0,40

Gal,oo 0,28 0,72

Gal,34 0,49 0,85

Ga1,50 0,60 0,90

. ero, 50



,
Na análise qualitativa precedente obteve-se que é pos

3+ 3+sível relacionar TN com a distribuição de íons Fe e M nos

integrais de troca Je" A ordem magnética

3+tipos diferentes de interações entre os íons Fe aparecem:

- Interações entre sItios octaédricos dadas porJ •aa

- Interações entre sItios tetraédricos dadas por Jcc·

dadas por J como mostrado na Figura lD.ac

1.3.7.3. Cálculo das Integrais de Troca Jaa, Jac e Jcc
Dentro da Hipótese do Campo Molecular



dem pode ser escrita como-visto em (44):

z(n) J .. (n),
1J

correspondentes à integral de troca J .. (n) e n é o número delJ
interações diferentes (n=3 no caso da ferrita bicálcica).

1.3.7.4. Cálculo dos Termos z(n) e J .. (n) para uma Fase
1)

Subst;tufda Ca Fe M O.Ao.Ao 2· 2 5-x x +x

- com4(l-xO)

3+ ,. 'dr'Fe no S1t10 octae 1
1-xO(--2--)prox1mos vizi--x l-xO2(l-Xt)(2_x) próximosnhos (4a) para calcular a integral J eaa

vizinhos (4c) que correspondem a J •ac

° ' F 3+ d .•.. 'd"mesmo 10n e o S1t10 tetrae r1CO 1nterage com
1-xt

2(l-xt) (2-x ) primeiros.vizinhos (4c) correspondendo a integral
l~Xt

Jcc e 2(l-xO)(2_~ ) primeirosvizinhos (4a) correspondendo a

Jac·

Ca2Fe2 M 05 ' na forma:-x x +x

2 5(5+1)

3k



••• c ••,
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I
I /,2 +-(4a)A, I

I
\. ..,

(Jaa) /'
..,..,/

b/2
..,..,

~/ I

t(/ 3'" ~(4c)

._ Fe

Fig.12-Interações de troca na ferrita bicá1cica
Ca2Fe20S (Grenier, 1976).



x (XO+Xt)I - onde p representa a taxa em ,com p = I - = l.ons
2 2

3+ de fase substituída.Fe dentro uma

aplica de urnamaneira mais precisa quando o número de primeiros

deste domínio de concentração foram aferidos os valores de J aa'

J e J , através do método dos mínimos quadrados, usando osac cc

parâmetros medidos TN, Xo e XT• Os valores encontrados para as

Jaa
k

Jack =-20K, Jcc
k

A Figura 13 representa a evolução de TN com a concen-

tração p calculada para os valores obtidos de J , J e J •aa ac cc

- ~ 3+Para as concentraçoes maiores de 10ns Fe os resulta

_ , 3+ .lado, para concentraçoes menores de 10ns Fe os valores exper~

sidera a variação linear entre a temperatura de ordem TN e os

,centração crítica pO ~ O na qual a temperatura de ordem TN e nu
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Fig.l3- Evolução teórica~e experimental de TNcom a taxa p em ions Fe3+ nahipóte _
se do campo molecular (Grenier,l976).



,cos foi proposta por Smart (1960) que sera mostrado a seguir~

1.3.7,.s. cálculo de J , J , J Baseando-se na Hipóteaa ac cc

Aplicando o método de Bethe, Peierls e Weiss,

existência de uma concentração crítica Po = Z=l

ordem magnética desaparece .

onde L(YN) é a função de Langevin,

cotgh YN -

definição da integral de troca média Je, em função de xo'xt, P,

f~'.::_":t!....... _"_-.N(;~l"!'l'<';;-':""".~~J.:lI:~ •
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J J J com a finalidade de utilizar os resultados da hi-
aa' ac' cc

Dentro da teoria do campo molecular pode-se· escrever: .,

k TN pz
J = -2 S{S+l) 3
e

onde z é O número de primeiros vizinhos magnéticos antes da di
luição (z = 5 se x = O). Esta relação exprime uma variação li-

near entre a temperatura T
N

e o número de vizinhos

-Da expressao de L(YN) pode-se tirar:

1A função YN
função linear ~

3

2(1-~0)2 Jaa+2(1-~)(1-~) Jac+(1-~)2 JCC,

5 p2

JeTN = -2 8(8+1)



X 'fA cada valor da concentração p = 1- 2 de 10ns
3+

Fe

corresponde um valor de YN e para TN", Xo e xt conhecidos po-

dendo então encontrar os valores de J aa' J ac' J cc··

A Figura 14 representa a evolução teórica de TN com

Jaa
k

Jac
k

Jcc
k

relação para diluição com Sc e G~, já para o Al há algum desvio

+3Fe •

tância cátion-oxigênio-cátion constitui parâmetro prepondera~

mite mostrar que dentro da soluç~o sólida os acoplamentos magné
. ~ 3+. , . ". _t~cos entre ~ons Fe s~tuados nos s~t~os tetraedr~cos (4c) sao

Este resultado não é surpreendente se for observada a disposi-
- ,,' 3+ Açao dos ~ons Fe mostrada na Figura 11 (Berggren, 1971). di~

Estes resultados mostram que a estrutura de ca2FeiOs
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- . d fI' f ... 3+ 2- 3+tenc1a o orte acop amento ant1 erromagnet1co Fe -o -Fe

Experimentalmente, este resultado se traduz por uma temperatura

de Néel elevada e uma constante de Curie também grande devido

a uma variação térmica bastante extensa do campo molecular.
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Fig.14-Evolução teórica e experimental de TN com
a taxa p em Fe3+ no modelo de Smart (Gre
nier, 1976).
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1.4. TEORIA DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA (RPE)

A Ressonância paramagnética Eletrônica (RPE) é o fenô

meno de absorção de energia pelos elétrons não emparelhados de

um átomo, molécula ou ion quando estes encontram sujeitos a a-

plicação de um campo magnético externo. Assim á condição neces-

sária para a utilização de RPE é a existência de elétrons desem

• N 3+ 2+ 2+ 3+dos metais de trans1çao (Fe , eu , Mn , Mo e outros) e ra-

7dem de 10 Gauss considerando as duas sub-redes ma~



- o processo de medidas de absorções RPE à temperatu-

ra ambiente consiste em diluir os splns dos íons de
3+Fe fazendo a substituição de. 'parte deles por

íons diamagnéticos o que provoca o abaixamento da

na fase paramagnética ou mesmo na antiferromagnética

-1 -5ordem de -1 J moI - 10 eV) causa transições entre os niveis

A técnica de RPE pode fornecer várias informaçpes so-

é proporcional à



onde I é a intensidade da linha e àH é a largura de linha.

parâmetros de absorção RPE, torna-se o momento magnético ~ de

+seu spin (S) como:

+

= -r~s
ondeY~

~ ~ giromagnéticoe o magneton de Bohr e 9 e o fator para o

elétron.

de um campo magnético + interaçãoNa presença H a desse

+ +
H = -I-l • H

Para o caso de um campo magnético HO aplicado na di-



onde m são as possiveis projeçoes do spin ao longo do eixo des

quantização z e estas projeções podem assumir os valores que

S, S-l, etc, até -s. Assim, obtém-

Transições entre niveis de energia em que 6m=±1 po-

dem ser provocadas com a aplicação de um campo: oscilante per

campo estático H, de radiação eletromagné

Fig.15- Desdobramento de niveis de energia por
um campo magnético para s= 3/2.



ra a banda X) e o campo magnético externo e variado até que a

ra 15, o espectro de RPE apresentaria uma única linha centrada
hv 3 1em H = -- soma das três transições: (,-2'-2)'

O gP~'
Se o centro paramagnético é constituido por

elétrons e está localizado no interior de um cristal, outras in

terações têm que ser consideradas e o hamiltoniano geral seria,

HeI = energia cinética dos elétrons mais energia p~

Hcc = interação com o campo cristalino

Hso = interação spin-órbita dos elétrons

Hze = interação Zeeman eletrônico

HHFS = interação spin eletrônico com spin nuclear



Hzn = interação Zeeman nuclear

= interação nuclear quadrupolar

-mos sao importantes.

Na ressonância paramagnética eletrônica só são obser-

vadas transições entre os sub-n1veis mais baixos e 'o comporta

Um átomo de ferro tem 26 elétrons, sendo 18 mais in

ternos e os mais externos sao 3 d6 4s2•

Nos materiais antiferromagnéticose especialmente na
, 3+ 'ferrita bicalcica ele aparece no estado trivalente (Fe , ferri

co). E a sua configuração é (3 dS, 6S5/2, L = O, S = S/2).



- ,nhança nao e o mesmo sobre todos os orbitais d e por isso, a de

generescência é levantada.

se as cargas negativas são colocadas sobre os eixos. x, Y,:·z, os

efeitos sobre os três orbitais d d e d serão'iÍ!dêntd;cos.xy' xz yz
Por estarem orientados entre os eixos, estes orbitais terão sua

energia abaixada num campo octaédrico enquanto os dois orbitais

dX2 y2 e dZ2 terão suas energias igualmente aumentadas (Fig.16).

Se ~ é a separação induzida pelo campo octaédrico e

t2g tem energia -2/5à e os orbitais eg têm energia +3/5~.

~

fl

/~
ií '

t
Dlatorçllo
Tetragonal

Dlatorçla
Rllmblca

--c----

FIG. 16 - Efeito do campo cristalino nos níveis de
energia dos orbitais d:
a. íon livre (simetria esférica)
b. vizinhança octaédrica
c. octaedro com distorção tetragonal.



d ,
xy

d
xz

d
yz

são afetados de modo semelhante pelo campo cristalino e conti-

no desdobramento pela ação do campo cristalino tetraédrico,

gas pontuais à mesma distância do íon férrico é menor do que

no caso do campo cristalino octaédrico de um fator :

3+
1.4.4. Hamiltoniano de Spin para o lon Fe

3+ 5Para o íon Fe , no estado de spin S= - , nas i fases2

paramagnética o hamiltoniano é dado por -(Koma.tsu.e Soga,'1980).

H = ~H S + D[Sz' - ; S<S+l)]+ E(Sx'-Sy'),

d ~ F 3+ .•sen o o 10n e em coordenação simetricamente octaedrica. Nos

comparáveis com 'C'
e D=O, E~O os niveis



são devidos a interação fina ou de campo magnético zero e estão

associados ao campo eletrostático ao redor do ion.

nelra, em termos de um fator g efetivo (gef), onde estão conti-

das as contribuições de D e E também, com a seguinte forma (Mar

-Os valores de gef serao aqueles medidos

O ion Fe3~ livre apresenta como
6 85/2 e quando submetido a um campo magnético desdobra os

três dubletos de Kramers (±5/2,± 3/2,± 1/2) como apresentado na

1, o 1f'onFe3+ fa-Para ana 1sar os espectros de RPEpara

zendo a hipótese de que D»)f~ a única transição possível

faixa de operação dos espectrômetros convencionais de RPE é

m =± 1/2S .

(âms = ±l). A condição de ressonância para o hamiltoniano de



Fig. 17-Diagrama dos três dubletos de Kramers para
o ion Fe3+ (Wertz e Bolton,· 1972).

hv =
g ( ar!!>



Para um sistema orientado completamente ao acaso/as orientações

são equiprováveis e o número de centros magneticamente equiva-
.•lentes depende somente de fatores geometricos (Poole, 1967).

A fração de Ions dN que possuem um ângulo entre e e

te + de) em relação ao campo magnético externo H será proporcio-
1nal ao elemento de ângulo sólido d~ = sene de, o que resul-
2

ta na expressão (Baffa, 1984).

onde NO é o número total de moléculas e O <e <

Fazendo uma mudança na variável de inte9ração da equ~

dN = ..l!!l
dH 2

deo termo dH

2 ] -1/2 }91

H .m~n

h\l= -- e para e =
9" #B 2
s~uinte definição:

.•onde o valor de H para e = O e Hmax



1T
A expressão para a absorção A(H) diverge para e =

entretanto isto não se dá na prática pois mecanismos de alarga-

mento de linha violam a hipótese que foi adotada ao se deduzir

a expressão A(H) de que as linhas de cada ion eram infinitamen-

. 1 - 3+ d f .A Slmu açao de espectros de Fe a errlta

num campo H que leva em conta a forma de linha (Gaussiana oua

campo H . A expressão para a derivada da absorção A(H) é dada
a

f dA(H)
<5(Ha) = dH = f AI (H -H)A(H)dH

a

onde AI (H-H) é a derivada da forma de linha de absorção centraa
hvda em Ha e H = ~}.l'
~ f'

sorção teórica,a forma de linha real e a derivada desta última.
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Fig.18- Espectro de·RPE tipico de amostra policristalina.

a. linha continua é a curva teórica e a

pontilhada é o sinal observado expe
rimentalmente mostrando o alargamen
to de linha.

b. derivada da absorção. (Baffa, 1984).
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Uma observação que se.faz é de que nem sempre tem-se

a condição g1> gh • Esta condição acontece devido à distorção

tetragonal (D» ~H) • ..

Numa representaçao vetorial para o spin tem-se que o

- - 1 #

angulo formado entre as direçoes de ms =± 2 e o eixo z e o mes-

mo para H.-1. z e H// z. Entretanto a projeção de S na direção

perpendicular a z é muito maior ao longo de z (Figura 19), isto

leva a uma energia Zeeman maior para a direção ·perpendicular

que é formalmente explicitada atribuindo-se um valor para g~

maior que para gh (Feher, 1970).

Ho t tZ

Z

HOIIZ

Ho.lZ

Ms·+1'2

Ms·+1'2

~

/
~

Ho

Ms. _1'2

Ms·_1'2

Fig.19- Representação vetorial da orientação do~. - +-,
eixo de quantizaçao z do spin S do ion
F 3+e •



cristalino que envolve o íon e leva a uma quebra de simetria fa

X
perturbação. Os fatores gx e gy vão agora ser dados pelas se-

E9x = 6 - 24 D

E= 6 + 24
D

E = 19x - 9yl
D 48

Eque ~ 0,33, o 9rau de distorção rômbica ou rombicidade do sisD "

9x - 9y
% Rombicidade = ---- x 100%

16

,~
~RV1ÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO _ IfQSC

rlSICA



-1.4.5. Interaçao de Troca Spin-Spin em Ferritas

1.4.5.1. Introdução

o processo de interação magnética de troca em comple

xos com elétrons desemparelhados pode ser visto através de mate
.•riais que possuem uma quantidade menor ou maior de atomos para

magnéticos em interação. Ou seja, o grau de diluição destes át~

mos com elétrons desemparelhados é que irá determinar a intera-



Fig.20- Espectro do radical nitróxido di-t-butil
em etanol à temperatura ambiente em vá-
rias concentrações do radical.
a. 10-4 M.
b. 10-2 M.
c. 10-1 M.
d. nitróxido puro e lIquido (Wertz e Bol-

ton, 1972).



•..1.4.5.2. Processo de Interaçao de Troca em Ferritas

. ,,.,,. . .sonancia em complexos que apresentam lnteraçoes spln-spln maior

que Zeemanpossui umúnico pico de absorção .. Comonas .ferri tas existem

fortes interações de troca, é de se esperar que estes compostos

ferrimagnéticos e antiferromagnéticos apresentem como caracte-

ristica ressonante na faixa de microondas umpico de absorção largo.

néticas, procedendo-se à substituição parcial de íons paramagné

existem as amostras com a fórmula ca2Fe2 M 05 preparadas e-x x +x

colo (1972) estudaram o composto ca2Al12_xFexol9 onde x variou



os vários picos de absorção coalesceram em um único e largo pi
,

co de absorção RPE centrado em gef ~ 2, típico de interação de
3+Fesupertroca entre os níveis multipletos causada por íons

em sítios catiânicos adjacentes (figura 21a).

I I

24.1 6.1 5.2 3.7 2.2 1.64
g

Fig.21- Espectro RPE na banda X (9,5 GHz) de
CaAl12_xFexo19 para
a. x = 1,2
b. x = 0,1 (G1asser e co1., 1972).

SrO - Fe203 - B203, Ram (1988), encontrou nos espectros RPE um

r2~7çoDtBí8C'iGl'l'C'AE INF'ORMAÇAO •• IFQSe
! rr~IC~
.,.____ __ .•••_ •••_~~ ..." ••""'·-iJl.'··"dJ~~r'''t,._~



- , , .as composiçoes medidas a 29SK. Este valor e proprlo de resso-
A "" 3+ ". d'nancia antiferromagnetica dos ions Fe colocadas em Sltl0S ~

, 3+ 2- 3+tiferromagnético devido a interação de supertroca Fe -o -Fe

várias ferritas obtidas a partir do processo de

em silicatos vítreos e os resultados para a ferrita Fe
3
0
4

pre-

para o fator gef em função do tratamento térmico mostrou mu-

tamente com acrescimo do gef ocorreu. A largura minima de li-
, onha foi encontrada para o tratamento termico a 560 C por 5h com

6H. = (290± 20) Gauss e gef = 2,00. Baseando-semJ.n

a largura de linha 6H e gef são afetados diretamente
•. 3+ 3+as interações de supertroca no acoplamento Fe -O-Fe , na Tabe



PARÂMETROS RPE MEDIDOS À TEMPERATURA AMBIENTE PARA

B1ank (vidro branco) 1383 ± 100 1,98±0,02

Tratada a 400°C 1169 ± 100 1,96 ± 0,02

Tratada a 650°C 277 ± 20 2,02± 0,02

Tratada a 7500C 268 ± 20 1,94 ± 0,02

3+ 3+Fe - ° - Fe e no caso dos valores tabelados para a estrutu

ra YIG o valor de gef = 2,02 está de acordo com o yalor tabu-

Para concluir - há justificativa paraesta secçao a o

fato de ion Fe3+ 5 alto spin -que o com S = - e em nao apresenta2

gef 4,3 como seria de se esperar e sim 9 ef '"2, O• Isto pode

ser explicado pelo fato de que a interação de supertroca faz

as linhas coalescerem e o gef '" 2,0 é tipico dos materiais fer

rimagnéticos (antiferromagnétcos) constituindo valor caracte-
-r. -r F 3+ ,. d b .rlstlco para lons e em SltlOS e duas su -redes que lnteFa-



(63) pode ser reescrito nos termos de interação de

+ +

H= ~H.S - 2l:
i>j

-A hamiltoniana dada pela equaçao (74) foi

3+ 2- 3+A interação de supertroca Fe - ° - Fe faz que
, , 3+ ,os eletrons desemparelhados dos 10ns Fe se comportem como ele

ferrita Fe304 e também foi verificado nas medidas feitas por

Glasser e colo (1972) nas composições CaAl12_xFexo190



Kitte1) hv = )fr quando se varla a freqüência. Este fenômeno

foi descoberto por Okamura e colo (1952), que baseando em resul-

onde Ri é o campo interno independente da freqüência. Sempre

30
NiO.sZnO.2Fe2 04-.c

:J- 20
w
O
<to
(J)z 10w
••••z

o
2500 4000 4500

---H (GAUSS)

Fig. 22- Ressonância magnética da amostra policri~
talina da ferrita NiO,SZnO,2Fe204: a fre-
qüência de medida foi 9,4 GHz; a porosi-
dade p = 0,2. A linha tracejada (a) indi-
ca o campo ressonante para o valorefeti
vo de g(gef = 2,02}. A linha tracejada
(b) marca o centro de gravidade do pico.



se encontra que ,H.> O. Na prática este fenômeno se manifesta
1

mais baixa é a freqüência. Por exemplo, uma ferrita com um fa-

substituir os resultados experimentais na equação de

(75) se encontram os valores verdadeiros de gef, conforme da-

Hi DAS

x Porosidade 9 aparente gef H'l.
P (9,320 GHz) (Gauss)

0,36 0,166 2,16 2,01 250
0,50 0,110 2,17 2,00 270
0,64 0,162 2,29 2,00 430
0,80 0,262 2,46 2,02 600
1,00 0,295 2,47 2,13 500



° fator g efetivo para as ferritas de niquel e zinco

, ,o ion livre.Ocorre um valor mais alto para as ferritas de ni-

quel, NiFe204 em que gef = 2,19.

,
E interessante observar que nas ferritas com elevados

valores de Ri a largura de linha também é grande, ainda que o

pico de absorção se estende numa larga faixa do campo aplicado.



-2.1. PREPARAÇAO DAS AMOSTRAS

-Os reagentes utilizados sao produtos industrializados

Óxido de Ferro, Fe203

Carbonato de Cálcio, caco3

1-2. Uma amostra de CaC03 foi aquecida a lOOOoc por 3 horas pa-

ra a liberação de CO2 e obtenção de CaO. Difratograma de raios-
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de óxido de cálcio, CaO e os resultados estao na Tabela 1-3.

Óxido de Nióbio, Nb20S

Procedente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mi

neração, CBMM, com 99,9% de pureza. Resultados de difratograrna

de raios-X por pó estão na Tabela 1~4.

2.2. SÍNTESE EM FASE SÓLIDA

Reaçoes em estado sólido são bastante interessantes

devido a aspectos tIpicos corno o fato de ocorrerem na interface

entre o substrato sólido e outros reagentes que podem ser gaso-

sos, lIquidos ou mesmo sólidos e também por estarem condiciona-

das a caracterIsticas especIficas corno a ocorrência de periodi-

cidade na composição dos reagentes.

Muitas reações de grande interesse científico e tecno

lógico ocorrem em fase sólida entre reagentes na forma de
-

pos

(Hannay, 1976). Neste contexto pOde-se relacionar os titanatos

corno materiais dielétricos e as ferritas corno elementos de cir-

cuitos elétricos e dispositivos magnéticos.

Pós e materiais policristalinos estão submetidos à

influência de um número muito maior de variáveis que podem afe-

tar a velocidade de reação e as transições estruturais dos pro-

dutos do que poderia ocorrer com os reagentes monocristalinos.

Dentre estas variáveis há aquelas que podem ser carac
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terizados quantitativamente tais como tamanho de grão e sua dis

tribuição, densidade,porosidade,superficie de contatoentre

reagentes,

pressão de vapor,defeitos na rede,etc.
,O processo de sinterização tem sido bastante utiliza-

do para a sintese de materiais em fase sólida.

O termo sinterizaçao e usado para descrever os fenôme

nos que ocorrem quando produtos sólidos são produzidos a partir

de pós inorgânicos (metálicos, não metálicos ou cerâmicos),quan

do partículas de tamanhos compatíveis (diâmetro da ordem de al-

guns mícrons ou menores), são aquecidas a uma temperatura entre

metade e três quartos da temperatura de fusão por um tempo de

cerca de I hora.

Durante este tratamento termico as partículas se agl~

tinam, diminuindo substancialmente o volume vazio que

na mistura inicial.

existia

Inicialmente pensava-se que uma fase lIquida deveria

estar presente para completar a reunião das partículas •. Atual-

mente reconheceu-se que partIculás de pó podem permanecer sóli-

das durante todo o processo de sinterizaçao.

O fenômeno de sinterizaçao tem despertado bastante i~

teresse sendo grande o número de trabalhos desenvolvidos visan-

do sobretudo o estabelecimento da força motriz da reação, dos

mecanismos de transporte de matéria, dos processos cinéticos e~

volvidos para que as partículas reajam entre si com eliminação

da porosidade. Modelos matemáticos têm sido propostos para des-



~ ~crever processos e permitir a deduçao de expressoes que vao

prever a cinética da contração de volume da mistura em . função

de variáveis como coeficiente de difusão, tamanho da partlcula,,

temperatura de reação, grau de cristalinidade dentre outras.

Também e importante o estabelecimento de fatores que

de rede, comportamento elétrico, comportamento ótico, comporta-

mento magnético e também as car~cteristicas dos pós reagentes,

meio fluido assegura que as moléculas reagentes estão livres p~

estado sólido acontecem de uma maneira bem mais complexa e ocoE

rerão se existirem particulas de pós reagentes em contato inti~

inicial. Para a continuação do processo deverá ocorrer a prese~



A característica da camada do produto, o processo en-

volvido na reação e o modo pelo qual as particulas se difundem

, -atraves da camada sao dados fundamentalmente pelos seguintes me

neos (Figo 23).

(1) A sinterização pode provocar um escoamento V1SCO-

so ou plástico. Este mecanismo predomina no pro-

cesso de sinterização de partículas vitreas (Fig.

xas e se condensam nas superfícies côncavas, devi

do que nas côncavas. Portanto, a síntese da fase
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numa intensidade menor ou de modo insignificante.

(o)

(e)

(b)

(d)

Fig.23- Esquema dos mecanismos de sinterização:
a. escoamento viscoso ou plástico das

partIculas; b. difusão; c. vaporiza
ção e condensação; d. solução e pre
cipitação (Van Vlack, 1973).

Durante a sinterização em ausência de fase lIquida ve

rifica-se que quando duas partIculas são colocadas em contato

fIsico Intimo e aquecidas a uma temperatura apropriada elas se

juntam e com a continuação do aquecimento uma junção mensurável

ira se formar entre elas.

A Fig. 24 mostra que o crescimento desta junçao pode

ocorrer pelo transporte de massa da superfície das partículas
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para reentrancia entre elas mantendo, entretanto, a distância

entre os centros das particulas iniciais. Este mecanismo pode-

ria ocorrer por evaporação, condensação ou por difusão nas su-

perficies das particulas. Este mecanismo repetido sobre muitas

particulas sólidas produzirá a união de particulas, mas não a

contração do volume, pois não implica na aproximação dos cen-

tros das mesmas.

Fig.24-Crescimento do "pescoço" entre esferas sem

aproximação mútua dos centros, impedindo a
contração.

A Figura 25 mostra a união de particulas com aproxim~

ção de seus centros. Em principio isto pode ocorrer devido ao

fluxo plástico, como ocorre quando duas particulas de argila p~

ra modelagem são pressionadas uma contra a outra, ou por vários

processos de difusões vOlumétricas, nas quais material da re-

gião sobreposta entre as esferas é transportado para
-

a regiao

do "pescoço" por difusão de átomos ou ions individuais atraves
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do volume do material ou ao longo de contornos de graos que

surgem nos contatos entre as duas diferentes particulas crista-

linas.

No estudo da cin~tica de crescimento de "pescoços" e~

tre particulas metálicas e baseado em-observações experlmentais

Kuczybski (1950) concluiu que o mecanismo operacional no

transporte de massa mais importante nas reações em estado sóli-

do ~ o da difusão. O processo envolve a difusão de átomos da

região de contorno entre os grãos para a região do "pescoço" ou

para poros que surgem durante a sinterizaçao.

Como o contorno entre os grãos exerce função de impoE

tância fundamental na sinterização, ~ interessante discutir o

transporte de material em termos do movimento de vacâncias. Da

mesma maneira que a pressão de vapor sobre um sólido depende da

curvatura local da superfIcie do mesmo, as concentrações de va-

câncias também dependem da curvatura local das superfIcies sóli

das. No "pescoço" entre as esferas na Fig.25 a curvatura ~ ex-

tensa (ainda que seja côncava ou negativa com raio p) e a curva

tura no plano ~ue une as duas esferas é zero.

Existe, portanto, uma tendência termodinâmica para

que haja uma mais alta concentração de vacâncias na região do

"pescoço" do que na região de contorno entre as esferas e con-

sequentemente surge uma força motriz que impulsiona a migraçao

de vacâncias da região do "pescoço" para a interface dos grãos.

o transporte de material, naturalmente, é feito em direção opo~

ta e irá preencher o "pescoço" e assim continuamente reduzir a



Fig.25- Ilustração esquemática da sinterização
de duas esferas mostrando os sentidos
dos transportes por difusão de vacân-
cias e de material (Kingery e Berg,
1955).

de vacâncias, concentradas na superfIcie, está linearmente rel~



D.L
L = {

6- -
r 5

2
t 5

D.L
L

= aproximaçao fracionária dos centros das esferas

da particula, da temperatura e das energias de superficie. Pe~

destacam os papéis que a distribuição do tamanho das particulas
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zação de um dado material.

o problema da geometria está ilustrada no esquema da-

do por Greskovich e Lay (1972) reproduzido na Fig.26. Nesta Fi-

gura várias partlculas com tamanhos variados e distribuldas ao

acaso possuindo geometria regular se juntam e formam contornos

que, devido a suas curvaturas, migram até serem eliminados.

o estágio final mostra uma partlcula irregular que

consiste de dois grãos com uma interface. Fica evidente que pr~

cessos deste tipo ocorrem durante o crescimento de grãos em pós

sólidos com pouca ou nenhuma remoção de porosidade e consequen-

temente pequeno aumento na densidade.

-
Fig. 26-Exemplo da eliminação de vários

numa sinterização extremamente
(Greskovich e Lay, 1972).

-
graos

porosa
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Com o aumento na densidade, passado o estágio

de outros grãos, a porosidade remanescente ficará descontinua e
,

poros equiaxiais tenderão a se formar. Sem a migração estes po-

liminadores de vacâncias e que os gases que sao removidos dos

,
e um dos melhores processos pelo qual a sinterização leva ao es

Nesta representação bidimensional, dada na Fig.29, n~



-dos exageradamente resulta em propriedades estruturais nao uni-

formes nos sólidos sinterizados e isto é indesejável. Poros, a-

nos de interfaces. Este efeito está esquematicamente na Figura

Fig.27- Diagrama idealizado da estrutura de grãos
cerâmicos mostrando a tendência de contor
nos de grãos migrarem na direção de seu;
centros de curvaturas (Burke, 1968).



Fig.28- Esquema ilustrativo do efeito de formação
de pinos (um poro) dificultando o movimen
to do contorno do grão (Murr e Stein;
1976).

o efeito deste pino é desejável uma vez que se um p~



grao com poros aprisionados a distância poro-contorno pode ser

tao longa que o processo para a remoção destes poros será difi-

tem gases de difusão lenta, dificilmente são erradicados e as-



vos tem sido importante para a obtenção de velocidades

de sinterização e baixa porosidade residual para muitos

ção de materiais bem sinterizadas com as propriedades fisicas

desejadas e boa tolerância quanto à forma. Estes processos de

dosamente para a obtenção de particulas de tamanho apropriaàâ#

útil usar qualquer processo de compactaçao do pó que aumente a

Durante o aquecimento haverá geralmente urnatemperat~
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Fig.29- Picnômetro de mercúrio.

2.3.3. Espectroscopia no Infravermelho

A espectroscopia no infravermelho, IV, permite o estu

do de vibrações dos arranjos poliatômicos (moléculas, íons com-

plexos, sólidos moleculares ou iônicos).

Os espectros foram registrados em um aparelho PERKIN-

ELMER modelo 180 do IFQSC, via transmissão IV no domínio 1000-

375 em-I, com resolução de 3cm-l utilizando janelas de KBr. As

pastilhas de KBr foram feitas com cerca de 2mg do produto para

200mg de KBr, obtendo-se assim pastilhas de l6mm de diâmetro.

As amostras foram previamente sintetizadas por reação



°em fase sólida em temperaturas de 1000 C por 15 horas para a

ferrita bicálcica e temperaturas de 1000oC, 1100oC, 12000C e

. . - d 3+ 5+ocorre a substltulçao e Fe por Nb .

2.3.4. Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) em Ferri

dições de medidas foram as seguintes: HO= 3300 Gauss, freqüên-

licristalinas f~namenti-pulverizadas ecoloradas na cavidade de



o- intervalo de temperatura: 20 a 1350 c.

- taxa de aquecimento:-lOoC/min.

Faz-se o registro da variação da diferença de temper~

tura em função do aquecimento. A variação da diferença de temp~
. ' d(~T)ratura com relação ao aquecimento, lstO e, dT ' fornece ó au

mento ou diminuição da temperatura da amostra em relação ao re-



... .processo exoterrnlCo

processo endotérmico

rência. Quando AT = O obtém-se uma linha de base, paralela ao

eixo da abscissa. Quando AT ~ O surge um pico (processo exo-



CAPÍTULO 111

ESTUDO DE FASES CRISTALINAS DERIVADAS DA FERRITA BICÁLCICA

3.1. INTRODUÇÃO

Estudo de fases cristalinas derivadas da ferrita bi

cálcica, ca2Fe20S foi realizado, verificando-se que proprieda

des são modificadas quando o nióbio pentavalente, diamagnético,

substituti parcialmente cátions de ferro trivalente.

Por difração de raios-X pode-se caracterizar a estru-

tura cristalina; por ressonância paramagnética eletrônica o com

portamento magnetico, por espectroscopia no infravermelho a co-

ordenação octaédrica ou tetraédrica dos átomos de ferro, bem

como os sItios da estrutura em que há substituição parcial dos

átomos de ferro de nióbio; por análise térmica diferencial, a

temperatura das transições de fase estrutural. "Estas técnicas

também permitirão verificar mudanças de fases cristalinas e ma~

néticas ocorridas durante os tratamentos térmicos empregados na

sinterização destas ferritas de cálcio e nióbio.



3.2. PREPARAÇÃOE ESTRUTURA CRISTALINA

Fez-se a mistura estequiométrica segundo a equação:

tratamento térmico mais longo, de 60 h a 10000C com posterior

ca, Ca2Fe20S' obtido. pelo Difratôrnetro HZG4B (JENA) da Faculda
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FIG. - 30- ESPECTRO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X POR PO' DE CO2 Fe205 (T = 10000 C )



A Tabela XI contém os valores destes parâmetros de c~

PARÂMETROS DE CELA UNITÁRIA DA ca2Fe2oS NO SISTEMA ORTORROMBICO

Parâmetros
Autores

o
a(A) ob(A)

o
c(A)

Este trabalho 5,430(3) 14,807(8) 5,606(4)

GRENIER, 1976 5,429(5) 14,776(10) 5,598(5)

BERTAUT, 1959 5,39 14,68 5,64

HUGHES, 1967 5,427 14,754 5,598

COLVILLE, 1970 5,429 14,771 5,599

BERGGREN*,1971 5,4253(5) 14,7687(17) 5,5980(5)

CONKIC, 1970 5,428 14,760 5,600

* BERGGREN refinou a estrutura da ferrita bicálcica utilizando
um monocristal e obteve R = 0,076



3.2.2. Estudo de Fases Ca2Fe2 Nb 05-x x +x

a temperatura de lOOOoC e nos recozimentos, periodos de 8 horas

ções e contêm a lista de compostos-juntamente com a temperatura



tratamentos térmicos dados na Tabela XII, foram feitos difrato-,

gramas de raios-X por pó, através de:

cobre Kal (com tempo de exposição -22 h);

b. Difratômetro de po HZG4B (JENA) da Faculdade de 0-

pó estão no Apêndice 11 juntamente com a

Nas figuras 31a e 31b são apresentados os difratogra

ca2Fel,9SNbO,OSOS,OS' sinterizada nas temperaturas de 10000C e
o . '. -1300 C, respect1vamente)e ha perfe1ta concordancia entre eles e

o da ferrita bicálcica Ca2Fe20S mostrado na Figura 30. No difra-
. ~interizadatograma indexado da ferr1ta ca2Fel,80 Nbo,200S,20

otemperatura de 1000 C,

Ca2Fe20s, apesar de aparecer um pico pouco intenso em 28= 32,90

atribuido aos planos (011) da fase cúbica. A
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TABELA XII

Co~osição, temperatura e tempo de preparação de Ca Fe Nb ° . Todas as preparações foram
2 2-x x 5+x

feitas ao ar. ° indica fase ortorrômbica e C fase cúbica.

Composição

Ca2Fe205

Ca2Fe205

Ca2Fe1,9SNbO,0505,OS

Ca2Fe1,9~NbO,0505,OS

Ca2Fe1,95NbO,0505,05

ea2Fe1,90NbO,1005,1

ea2Fel,90NbO,1005,1

Ca2Fe1,90NbO,1005,1

ea2Fe1,85NbO,1505,lS

ea2Fe1,85NbO,1505,15

ea2Fe1,8SNbO,lS05,15

ea2Fe1,70NbO,300S,3

Ca2Fe1,70NbO,3005,3

ea2Fe1,70NbO,300S,3

ea2Fe1,S5NbO,4S05,4S

Ca2Fe1,50NbO,SOOS,S

ea2Fe1,50NbO,5005,5

Ca2Fel,SONbO,SOOS.S

ea2Fe1,50NbO,SOOS,5

ea2Fe1,2SNbO,750S,75

ea2Fe1,2SNbO,7S05,7S

ea2Fe1,20NbO,8005,8

ea2FeNb06,0

Temperatura (OC)

1040

1200

1000

1200

1300

1000

1200

1300

1000

1100

1200

1300

1000

1100

1200

1300

1000

1200

1300

1300

1000

1100

1200

1300

1000

1300

1300

1000

Tempo'

(66h) e (42h)

(6 h) e (7 h)

(6 h) e (7 h)

(13h) e (8 h)

(21h) e (l6h)

(7 h) e (6 h)

(13h) e (8 h)

(21h) e (16h)

(7',h) e (8 h)

(20h) e (51h)

(8 h) e (8 h)

(16h) e (7 h)

(7 h) e (8 h)

(7 h) e (8 h)

(l5h) e (lOh)

(15h)

(8 h) e (9 h)

(8 h) e (8 h)

(l6h) e (4 h)

(8 h) e (8 h)

(7 h) e (6 h)

(8 h) e (9 h)

(8 h) e (9 h)

(8:h) e (9 h)

(7 h) e (6 h)

(lSh)

(lSh)

(8 h) e (7 h)

Observações

°

°

o

o

O,C

o,e

°

o,e

o,e

o,e

o,e

o,e

o,C

o,e

o,e

o,e

o,e

e

o,e

o,e

o,e

e

o,e

e

c

o,e
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(Figura 33), o pico em 26=330, bastante intenso, indicando a

presença da fase cúbica juntamente com a ortorrômbica, isomor-

fa da Ca2Fe205, que ainda é predominante. Esta nova fase (a cú

bica) surge nas ferritas de cálcio e baixos teores de nióbio

(Ca2Fe2 Nb 05 ' O, 10 ~ x ~ 1,O) e se manifesta-x x +x inicialmente

através do pico devido aos planos (011), quando sinterizadas à

o
temperaturas em torno de 1000 C.

Quando a temperatura de sinterização foi de 11000C o

. o ' _
plCO em 26= 33 ja aparece em todas as composiçoes,

x~ 0,10, em que existe nióbio substituindo frações de

de ferro. Com temperatura de sinterização de 12000C,

para

,
atomos

para

x~ 0,10, outro pico, em 26 = 230 atribuido aos planos (001) da

fase cúbica aparece juntamente com o anterior, que se apresen-

ta bastante mais intenso do que anteriormente. A fase ortorrom

bica ainda está presente só que as intensidadés de seus picos

se mostram menores quando comparadas com os das amostras·sinte

terizadas a 10000C.

As amostras sinterizadas a 13000C apresentam duas f~

ses quando x =0,10; x = 0,15; x = 0,20 e x = 0,30, sendo que

para x = 0,45; x = 0,50; x = 0,75; x = 0,80 e x = 1,0 há uma

única fase, com picos bem definidos como os da Fig.34 da ferri

ta ca2Fel,50Nbo,5005,50 e uma única fase, ortorrômbica, para

x = 0,05.

- - . o
Na preparaçao com proporçoes de Fe:Nb de l:l,a 1000 C

a difração de raios-X por pó indica a presença das fases ortor-



-29(Cu Ka)
FIG.- 31a-ESPECTRO DE DIFRAÇÃO DE RAI05-X POR PO' DE CO2 FSl.95Nbo.osOs(T • I 200°C )

------
28(CuKa)

FIG.-31b'E5PECTRODE DIFRAÇÃO DE RAI05-X POR PÓ DE C02 Fel.95Nbo.050S (T· 1300° C)
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70 50 30 10
.- 28<CuKa)

IG;-32-ESPECTRO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X POR PO'OE Ca2 Fe1.80Nbo.200S (T = 1000 °C)
. ,

ONDE: C = FASE euBICA



70 50 30 10-------28(CuKa)

FIG.- 33-ESPECTRO DE DIFRACÃO DE RAIOS-X POR .·PÓ DE Ca2 Fel.sNbo.sOS.5 (T = 1000°C)

ONDE: C = PICO DA FASE CÚBICA
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rômbicas e cúbica, conforme a Fig.35, havendo urna modificação

das intensidades relativas dos picos. Os da fase cúbica ficam

mais intensos enquanto que os da fase ortorrôrnbica diminuem .
•

Isto demonstra que nestas ferritas existe a tendência- .

de formação de estrutura cúbica, '.:,mesmo

..
a temperatura de

lOOOoC, à medida que aumenta a proporção Nb:Fe, o que constitui

urna evidência da preferência do nióbio em se posicionar nos sI

tios com número de coordenação 6, octaédricos, de urna maneira

desordenada, o que é confirmado pelo difratograma bastante se-

melhante ao da perovskita caTi03.
Este composto é cúbi-

( 3 O o) , .. 4+ ,. 'd .co a = ,77 A e tem os catlons Tl em Sltl0S octae rlCOS.

As Tabelas II-l a 1I-9 (Apêndice lI) contém as dis
o

tâncias (A) entre planos cristalinos observadas, devidamente

indexadas e obtidas para as várias composições submetidas a di

ferentes temperaturas.

A Tabela XIII contém os valores de parâmetros de cela--'

unitária para cada composição, refinados a partir da ferrita bi

cálcica ca2Fe205 e usando 26 (Bragg) experimentais obtidos em

câmara de Guinier.

Através das medidas com os dados colhidos pela câmara
o

de Guinier (À eu K aI = 1,54051 A) e dos difratômetros
de

,
po

HZG4B da Faculdade de Odontologia, USP, de Ribeirão Preto, SP,

_ , o
e o difratometro de po PHILIPS do IFQSC, USP (ÀCu K =1,5418 A),

com velocidade de 20/min em 26; foram observadas algumas discre

pâncias entre os resultados devido a alguns fatores que devem
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FIG.-34·-E5PECTRO DE DIFRACÃODE RAIOS-X POR PÓ DE Ca2FeI.5Nbo.505(T=1300°C)
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~IG.-35-ES~ECTRO DE DIFRACÃO DE RAIOS-X POR PO' DE CO2 Fe NbOs (T= IOOO°C)
, -ONDE: C = FASE CUBICA, O = FASE ORTORROMBICA

70 50 .30 10



ser levados em consideração:

- A radiação de fundo afetou bastante a altura dos

picos e suas intensidades ficaram prejudicpdas.

- fluorescência devido a radiação de cobre sobre as

ferritas onde houve uma diminuição sensivel das intensidades de

p1COS com prejuizo de cerca de 20 picos mais fracos no interva-

10 de 50 - 700 (26), que deixaram de ser registrados

observou Hughes e co1., (1967) que usou radiação de coba1to pa-

ca, ca2Fe20S. Para as ferritas de cálcio e nióbio ainda não



Parâmetros * Cristalinos Relativos ~s Fases Ca Fe Nb O2 2-x x 5+x

o
a(A)

o
b(A)

o
c(A) Grupo

Espacial
Volume em

ftl

Ca Fe O225

Ca Fe Nb O2 1,95 0,05 5,05
P nma

Ca Fe Nb O2 1,9 0,1 5}

Ca Fe Nb O2 1,85 0,15 5,15

Ca Fe Nb O2 1,80 0,2 5,2

Ca Fe Nb O2 1,7 0,3"5,3
Pm3m

Ca Fe Nb O2 1,5 0,5 5,5 448,6
53;,6"

Ca Fe Nb O2 1,25 0,75 5,75

Ca Fe Nb O2 1,2 0,8 5,8

Ca FeNbO
2 6

Pnma
p

m3m

* Os parimetros foraméalculados por. refinamento por minimos quadrados usando dados da.sfases
o A ,ortorr~mbices das amostras sinterizadas a 1000 C. O parametro da fase cubica foi calculado

osinterizada a 1300 C.com os dados da amostra Ca Fe Nb O2 1,5 0,5 5,5
** Parimetros obtidos por Grenier (1976).

SERViÇO DE BIIlLlOTECA E INFO~MAÇÀO - IFQSC

F1SICA I



dispõe de dados publicados para comparaçoes.

sinterizadas a IOOOoC a estrutura ortorrômbica está presente e
.•. ..,. + -+ -

os parametros cristalinos a, b, c estao todos em bom acordo com

os valores da ferrita bicálcica, Ca2Fe203.

A ferrita ca2Fel,soNbo,soOs,s

apresentou padrão de difração que foi totalmente indexado para

o sistema cúbico e mostrou boa concordância quando
com os valores calculados a partir da cela unitária cúbicaPm3m'

da SrFe03 do CaTi03, com ~=3, 770 ~ (Kanumarue colo, 1970 e .Takec;la,

1978). Este valor de ã foi refinado pelo método de minimos qua

de filme em câmara Guinier com radiação KaJ de cobre, obtendo-
o

se o valor de a = 3,773 A.

3+ 5+Isto vem confirmar que os ions Fe e Nb realmente

_ . _ . _ 5+
consequenc~a da forte preferenc~a da coordenaçao 6 para o Nb .



\ferrita bicálcica, ca2Fe20S e obteve o valor de Pexp 3,995(10)

g/cm3
•

o valor teórico obtido a partir do volume da cela unI

tária e do numero de unidades de fórmulas quImicas e de P =teor.
4,021 g/cm3•

ca2Fe2 Nb 05-x x +x

tes e principalmente da temperatura que no caso de ca2Fe20S foi

de cerca de lOOOoC. Os vazios são geralmente



necessária para se obter um produto denso (porosidade

depende essencialmente dos se~tes fatores:

p~O,l)

- pó inicial com grãos muito finos que irão permitir

produtos mais densos com menores temperaturas de

sinterizaçao.

- composiçao quimica da ferrita.

- temperatura de sinterizaçao juntamente com o tempo

-
e manganes

de tratamento térmico. Como exemplo Smit

(1965) citam o caso do óxido de zinco

e Wijn

(ZnMn204) que quando sinterizado a 13750C por cinco

minutos apresentou uma porosidade p = 0,1 e quando

sinterizada a 14350C por um minuto apresentou poro-

sidade p = 0,05. A temperatura de sinterização para

se obter porosidades menores que 0,1 deve ser de

cerca de 2000C abaixo do ponto de fusão das ferri-

tas.

Foram preparadas pastilhas prensadas a 6 .tonela-

das/cm2 com ferritas de Ca e Nb. Estas pastilhas foram sinteri-

zadas por 5 h a 1000oC. Posteriormente foram usadas para medir

a densidade aparente. Foram também submetidas a difração de

raios-X mostrando uma ligeira melhora na diferenciação dos pi-

cos.

A densidade aparente foi medida com um picnômetro de

mercúrio com precisão de 0,025 cm3 e uma balança com precisão

de O,OOOlg. Os valores da densidade e da porosidade aparente es
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tão dados na Tabela XIV.

TABELA XIV

DENSIDADE E POROSIDADE APARENTES DAS FERRITAS Ca2Fe2 Nb 05 '-x x +x
o

SINTERIZADAS POR 5 HORAS A TEMPERATURA DE 1000 C

(Composição Massa (g)vo lume (cml)Densi.dadeDensidadePoros idade

te~rica*

aparenteaparente

(g/cml)

(g/cml)

Ca Fe O

1,12820,4564,0212,470,38
2

2 5

Ca Fe

NbO2,2041 0,7894,0602,790,31
2 1,95

0,05 5,05

Ca Fe

NbO 1,3506 0,5514,0902,450,40
2 1,90

0,10 5,10

Ca Fe Nb O

1,43260,5864,1162,440,40
2 1,85 0,15 5,15

Ca Fe Nb O

1,31020,4814,1812,720,35
2 1,80 0,20 5,20

Ca Fe

NbO1,6575 0,6074,2662,730,36
2 1,70

0,30 5,30

Ca Fe Nb O

1,47010,5874,4172,500,43
2 1,50 0,50 5,50

Ca FeNbO

1,28110,4514,6832,840,42
2 6

* A densidade te~rica foi calculada considerando-se apenas a fase ortorrS.bica.

3.4. MEDIDAS DE ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (ATD) E TERMOGRAVI-

MÉTRICA (TG)

tidas a experimentos de ATD e TG.
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° termógrafo ATD de Ca2Fe205 está dado na Figura 36.

, \ -Dois picos exotermicos extremamente largos e pouco intensos ~

obtidos durante a elevação da temperatura.
,Ambos podem ser atribuidos a processos de recristali-

- -zaçao e de crescimento de graos.

No termógrafo de Ca2Fe205 fica claro que não há tran-

siçao para outra fase estrutural no intervalo de 20-1350oC, °

- , °verificaram por difraçao de raios-X feita ate 1100 C que ° re-

ticulo da Ca2Fe205 permanece ortorrômbico em todo ° intervalo

ca2Fe1,5NbO,505,5 (tsint. = 1000oC), feito no intervalo de tem

peratura de 20°C a 1350oC. Dois picos são observados sendo que
o' ,um deles, centrado em 1160 C, e endotermico, bem definido e in

Em torno de 600°C há um pico bastante largo e exotér-

crescimento de grãos e semelhante ao observado para a Ca2Fe205.



.J.éO

3.4.3. Análise termogravimétrica, TG-Ca2Fe20S e

.
Nas Figuras 36 e 37 tem-se os gráficos TG correspon-

dentes às duas fases. Eles mostram que durante o aquecimento

das amostras não houve variação de massa e isto vem confirmar

que todo o CO2 já havia sido decomposto.
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A ferrita bicálcica Ca2Fe20S apresenta o espectro IV

mostrado na Fig.38. Em compostos onde o ferro ocupa sítios te-

octaédricos ocorre uma banda de absorção i~
-1tensa centrada em 600-650cm , característica das vibrações dos

-1tetraedros Fe04 e uma segunda banda de absorção (350-500 cm .),

Feo6 (Tarte, 1964; Almeida e Makenzie, 1983). Isto também se

caFe204 é típico de urnaferrita na qual todo o ferro ocupa Sl-

tios octaédricos, a absorção principal está centrada na banda

de (400-500 cm-l). A ausência de bandas intensas em torno de
-1600 cm indica que não existem tetraedros Fe04, nesta estrutu-

do, as frequências de vibração dos grupos coordenados AO com-
n

portam-se da seguinte maneira: quanto maior o número de coorde-



3.5.2. Ca2Fe2 Nb 05-x :x +x

3+ 5+A substituiçao parcial de Fe por No em fases sin

terizadas a 10000C e O < x <-0,75 não provoca alteraçao no es-

pectro IV. A fase cúbica que surge misturada com a fase ortor-

° ~rômbica, nas ferritas sinterizadas a 1000 C com x > 0,15 nao

Para fases sinterizadas acima de 11000C

b d O -1 -1 . - .as an as em 65 em e 400 em , surglndo uma unlea banda em

torno de 500 cm-l (centrada entre 450-550 em-I) que é típica de
3+Fe ocupando apenas sítios octaédricos. Isto se verifica para

3+a ferrita monocálcica, CaFe04 que possui apenas Fe octaédri-

5+dos octaedros tem-se urna indicação de que o ion Nb substitui

parcialmente os Fe3+ de sítios octaédricos. As bandas correspo~

A temperatura de 10000C desintese
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temperaturas mais altas, inicia a ocorrenCla da fase cúbica, o

que provoca uma modificação de ambas as bandas.

Este fato interessante sugere a,hipótese de que se
-r 5+ , ,10ns de Nb entram nos sltios tetraedricos estes sao transfor-

x> 0,45 é cúbica simples e a banda de vibração para os

~ +3 '" , . d ". "'d .re e caracterlstlca e Sltl0S octae rlCOS.

5+ 3+íons Nb e proporcional diminuição de íons Fe ,provocando um

-. 5+ra graças a preferencla do Nb por coordenação 6.

3. 6. MEDIDASDE RPE EM ca2Fe2 Nb 05-x x +x

Ca2 F e2 Nb 05 ( x=O; O, 05 ; O, 10 ;0 , 15 ; O, 2 O; O , 3 O; O, 5 O; ~:O 'i 7 5-x x +x



-Todos~os experimentos de RPE feitos a temperatura am-

o -biente. Os espectros de amostras preparada~ a 1000 C sao mostra

... o o o opreparadas a 1000 C, 1100 C, 1200 C e 1300 C.

Ca2Fe2 Nb 05 preparadas em diferentes composições e sinteri--x x +x

a temperatura de sinterização de ca2Fe1,soNbo,soOs,so.

°0,50 preparadas a 1300 C e que apresentam espectros de RPE com

das a 10000C cujos espectros t~m AH bastante estreitos.

Há espectros de amostras preparadas a 10000C que pos-

tadas a 1300oC. Um exemplo de cotovelo bem desenvolvido é ° es-

pectro RPE da amostra ca2Fe1,SNbO,SOS,S

gura 45.

opreparada a 1000 C, Fi

sinterizadas a 13000C (AH-SOO Gauss, gef - 2,48) e ° outro para

°amostras sinterizadas a 1000 C <.1:lH-260 Gauss, gef - 1,99)

caracteristicos de duas fases crista10gráficas distintas. ° pri



j
TeJ'JbOG
---~-:::=>t"

o

~ ~)-230
! c ;;

Ou

X -0.10
~

200 700 1700 2700 3700 4700
GAUSS

FIG.- 42. ESPECTROS DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA
PARA AS AMOSTRAS 00 SISTEMA CO2 Fe2_X Nbx Os +x À TEMPERATURA
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FIG.- 43,' ESPECTROS DE RESSONÃNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÕNICA
PARA AS AMOSTRAS (SINTERIZADAS NAS TEMPERATURAS T -IOOO°C,
1I0COC, 1200°C e 1300°C) DE Ca 2 Fel!5 Nbo.50S.5 À TEMPERATURA
AMBIENTE.



Valores de gef para Ferritas Ca2Fe Nb 05 Sinterizadas a 1000oc,Ho =2-x x +x

3300 Gauss, o = 9,520 GHzi medidas feitas à terrperatura ambiente.

,
Amostra

Terrperatura 9 f-r o e
de smtese ( C)

1000

f1H(G) Fases presentes
na amostra*

Ortorrômbica

1000

1000

1000

1000

1,995

2,450

1~978

1,998

2,566

1,990

290

550

275

280

400

270

Ortorrômbica

CÚbica

Ortorrômbica

Ortorrômbica

CÚbica

Ortorrômbica

2,514

1,999

390

240

CÚbica

Ortorrômbica

1000 2,480

2,001

425

230

CÚbica

Ortorrômbica

* Estas fases foramcaracterizadas por difração de raios-X.



I4õ

TABELA XVI

Evolução de gef e àH para Ca2Fel,5NbO,505,5 can Tenperatura de Sinteriza
ção. Me~S feitas à tenperatura arebiente, Ho = 3300 Gauss,·o = 9,520 GHz.

Tenperatura de gef
àH(G)Fases presentes

Sinterização
na arrostra *

1000

2,566 400CÚbica

1,990

270Ortorrânbica

1100

2,532 510CÚbica

1,998

280Ortorrânbica

1200

2,692 775CÚbica

2,078

850Ortorrânbica

1300

2,229 675CÚbica

* Estas fases foram caracterizadas por difração de raios-X.
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(SINTERIZADOS A 1300°C) A TEMPERATURA AMBIENTE.



meiro, é da fase cúbica e o segundo, da fase ortorrômbica (Fig.

Os ~spectros RPE de amostras sinterizadas nas temper~

turas de 1000oC, 11000C e 12000C que apresentam um pico de ab-

soma dos dois picos de absorção, o da fase cúbica com o da or-

torrômbica. O resultado pode ser visto na Fig.48 obtida ao se

calcular a soma dos espectros de ca2Fel,80NbO,200S,20
o 'e a 1300 Ci ° resultado obtido e idêntico ao da Fig.47.

Ca Fe Nb O preparada na.s temperaturas de 1000oC, 11000C2 1,8 0,2 5,2

°e 1100 C respectivamente.

No primeiro caso (T. = 1000oC) há somente uma fa-Sl.nt.
- ° 'ortorrombica. No segundo caso (T. = 1300 C) hasomente asl.nt.

,... ofase cubica. A temperatura de 1100 C (ocorrem as duas fases e a

pectro-correspondente está na Fig.49 (T . t = 1100oC).Sl.n •

ra 49 com T . t = 10OOoC eSl.n •
ora 49 (T . t = 1100 C) queSl.n .

l300oC). Esta soma é análoga à Figu-
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FIG. - -45 ESPECTRO RPE DA FE RRITA C a 2 F 81.5 NbO.505.5(Tsíntese = IOOO°C)

Fig. 46- Soma do espectro RPE de Ca Fe Nb °2 1,aO 0,20 5,20
(T=lOOOoC) com ° espectro RPE de
ca2Fel,aoNbo,2005,20 (T=1300oC).



Tsíntese = 1300 °C

GAUSS
FIG.-47- ESPECTROS DE RPE DE CQ2 Fal.so NbO.20 05.20 SlNTERIZADA NAS
TEMPERATURAS DE IOOO°C (FASE ORTORRÕMBICA ), llOO°C (MISTURADAS-, ,.
FASES ORTORROMBICA E CUB ICA) E l300°C (FASE CUBICA).



Fig.48-Soma dos espectros RPE de ca2Fel,80NbO,-2005,20
. opreparados nas temperaturas de .. (1000 C e

l300oC). Obteve-se o espectro análogo à -amos
.. otra preparada a 1100 C quando o fator de corre

lação foi de (-0,55).



A ferrita Ca
2
Fe20

S
nao apresentou ressonância na

banda-X à temperatura ambiente por ter estrutura antiferromag-

nética com intenso campo magnético interno criado pelas intera
- 3+ 2- 3+ .. .çoes de troca Fe - O - Fe , com momento magnet1co resul-

tante nulo conforme medidas feitas por Grenier (1976). Com a
- "3+,,.... Nb5+substituiçao parcial de lons Fe por lons dlamagnet1coS

das interações de troca, permitindo a observação de

íons Nb5+ substituem Fe3+ e

tensidade do momento magnético da sub-rede formada pelos
3+ ,Fe octaedricos.

gef
2,48, característico de Fe3+ em ressonância antiferromagnético.

Os picos de absorção medidos com Ca2Fe2 Nb 05 (O,OS'x'l,OO),-x x +x
- .•. d _. , +3sao caracter~st~cos e ressonanc~a de ~ons Fe em



CaAl Fe o (Glasser e col.,1~72), os resultados tem um com-12-x x 19
similar aos da Ca2Fe2 Nb Os • Com base nestas seme-x x +x

lhanças pode-se avaliar que na ferrita de cálcio e nióbio, a

ressonância com ~H largos em torno de gef =2,48 e gef ~2,O em

_ 3+ 3+ ,çoesde supertroca entre Fe - O - Fe • Isto esta de

As interações de troca também fazem com que as li-

nhas originais do Fe3+ submetido a um campo cristalino se alar-

gef entre 1,9 e 2,5 (Smit e Wijn, 1965 e Wertz e Bolton,1972).

" _ 3+Nb com as 1nteraçoes Fe 3+ d"l 'dO - Fe 1 U1 as e

trutura antiferromagnefica, tanto para a fase cúbica como para

Em espectros RPE de amostras contendo ions

estado de spin S = 5/2 espera-se que ocorram linhas de absorção



para

148

(1979), mostram que a ressonância em g - 4,3 pode ser produzi-

, 3+, _ A
da por ions Fe em sitios com distorçao rombicatanto

tons em coordenação tetraédrica como octaédrica. A ressonância

em g - 2,0 é o resultado da interação spin-spin.

o valor esperado de g é próximo ao do elétron livre

, 3+ -., , -
quando os ions Fe estao em sitios octaedricos nao distorci-

, 3+
dos como e o caso do Fe em matriz MgO estudado por Low

(1960)•
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Os resultados obtidos mostraram que a síntese em es-

ra para Ca2Fe20So Nas fases com nióbio substituindo

frações de átomos de ferro houve variações no espe~

oacima de 1100 C, os espectros IV mostram uma

- 3+ S+tuiçao de Fe por Nb o Isto não ocorreu com a



Ca Fe o que sinterizada a 12000C permaneceu ortor-225

•. 3+ ,. "d . t'10ns Fe em S1t10S tetrae r1COS man em a
-1

650 cm ) ,

.. 3+.que a correspondente aos 10ns Fe v1brando em

indicando que a substituição ocorre nestes sítios,

mesmo quando as ferritas de Ca e Nb foram produzi-
odas a 1000 c.

oamostras tratadas a 1000 C, encontrou-se a fase or-

torrêmbica Pnma. A temperatura de 13000C e taxa de

- As medidas ATD mostram que ca2Fe205 nao muda de fa-

se cristalina no intervalo de 20 - l34SoC. A compo-

sição ca2Fel,SNbO,SOS,S apresentou transição de fa-

se estrutural bem definida, à temperatura de 11600C

durante aquecimento de 20 - 13S0oC. Esta transição



bio. Um pico largo, centrado em gef = 2,48

em fase cúbica. Um pico ma~s estreito, centrado

gef = 1,99 ocorreu em amostras ortorrômbicas.

sição destes dois picos. Nas misturas com maior pa~

ticipaç~o da fase ortorr;mbica (observadas por mêdi

de e posição daquele da estrutura ortorrômbica e

vice-versa se a fase cúbica ocorreu em maior propoE

antiferromagnéticas e o desvio de gef = 2,00 é.atri

~ ,cial de ions de Fe por ions de Nb apresenta as

c. possui transição estrutural mostrada pelas modi-
ficaçõesnas bandasde absorçãoIV, pelo pico em ATD.



_ Sugestões para Novos Trabalhos

Ca e Nb para analisar as variações na estrutura hi

..
2. Estudo da suscetibilidade magnetica com a variaçao

3. Estudo por RPE de ferritas Ca2Fe20S com substitui-

cio e nióbio para medir suas propriedades magnéti-

suem estruturas de espinélio, granada, magnetoplu~
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nrsTÂOCIAS OORE~LAOOS CRISTALOOS OOS REAGENrES OBTIDAS EQR DIFRA-

ÇÃO DE RAIDS-X PElO .MÉTODO00. PÓ. NA INTERPRETAÇÃO DOS DIFRATOORAMAS

OBTEVE-SE AS DrSTÂOCIAS (d) OBSERVADASQUE FORAM Ca-1PARADAS- CCM AS

. _ . o
Dl.stancl.as Interplanares (A) observadas e Tabeladas para

o óxido de Ferro Fe203

d (observada) d (JCPDS, 1983)

2,767 2,778
2,407 2,405
1,700 1,701
1,450 1,451
1,387 1,390
1,169 1,203
1,102 1,1036
1,075 1,0755
1,019 0,9819



TABELA 1-2

Distâncias Interplanares d~)Observadas e Tabeladas para o Carbonato

de cálcio

d (observada) hk~d (JCPDS, 1983)

3,834

1023,86

3,038

1043,035

2,495

1102,495

2,281

1132,285

2,089

2022,095

1,925

1081,927

1,910

-1,913

1,87.3

1161,875

1,623

2111,626

1,603

2121,604

1,523

2141,525

1,440

3001,440

1,419

-1,422

1,384

-1,356



o
Distâncias Interp1anares (A) Observadas e Tabé1adas para o ÓXido

2,767 111 2,778

2,407 200 2,405

1,700 220 1,701
1,450 311 1,451

1,387 222 1,390

1,169 400 1,203

1,102 331 1,103



TABELA 1-4

A O "
DISTANCIAS INTERPLANARES (A) OBSERVADAS E TABELADAS PARA OXIDO DE NIOBIO - Nb O

2 5

,
d (observada)

hk ~d(JCPDS, 1983)

10,676

20110,5

6,368

1026,29

5,113

401. 5,12

4,618

1044,62

3,746

110, 1113,74

3,651

1053,64

3,476

505, 0123,48

3,336

005, 6013,35

2,821

0122,826

2,781

511., 6012,771

2,692

2152,701

2,632

115, 8042,628

2,544

802, 1072,543

2,315

903, 4132,314

2,076

207, 8162,076

2,034

711, 5182,037

1,908

118, 0201,912

1,678

606, 31101~683

1,579

721, 0261~579

- -1,556 1309, 12131,556



ca2 Fe2 Nb 05 .< ° ~ x ~ 1)-x X +x



TABELA 11.1

DISTÂNCIAS IN~ERPLANARES DE Ca2Fe205 OBTIDAS PORDIFRAÇÃO DE RAIOS-X POR PÓ OBTIDOS PORCÂMARA DE GUINIER (>..CuKa1=

1,5"1051 ~)

hkl

d(X) d(X)
d 1 (X)

I
es~

obs (A TM)
caobs

020

7,377,377,3885

110

5,255,235,2355

101

3,903,893,8975

031

3,663
3,69
3,694
10

040
3,694

121

3,4933,453,4525

131

3,0523,063,0565

002

2,7792,8032,79940

200

2,7142,7172,71770

141

2,6832,6852,681100

051

2,6142,6132,61320

221
2,355

2,354

2,352
5

151
2,354

240

2,2012,2262,2265

161

2,0812,0802,08110

202

1,9451,9501,94825

251

1,9001,9021,9035

222

1,884

152

1,880
1,883
1,884

5

260

1,841
1,846
1,847
20080

1,847

033

1,7461,7431,7455

162

1,7391,7301,7315

331

1,6261,6231,6255

172

1,6071,6071,60720

143

1,5901,5931,59215

053

1,5741,5761,5775

341

1,5601,5591,5605

082

1,5471,5401,5415

280

1,5271,5251,5275

-/~



TABELA 11.2

Ca2 Fe1,95 NbO,05 05,05 DADOS OBTIDOS EM CÂMARADE GUIN lER (ÀCuKa = 1, 54051 R)

da
b (X) I db

b (X) I de (X) I d..f:1=-(X-) hkio s obs o s obs obs obs cal

7,399 20 7,3995 20 7,388 020
5,196 5 5,226 5 5,235 110

3,875 10 3,855 30 3,872 20 3,900 101
3,670 20 3,667 40 3,667 30 3,698 031

3,694 040
3,028 5 3,040 10 3,0353 10 3,048 131
2,788 30 2,777 80 2,782 40 2,821 002

2,728 10 2,734 10 2,730 011*
2,710 40 2,696 50 2,700 60 2,695 200
2,671 100 2,669 100 2,661 100 2,672 141
2,600 10 2,605 10 2,597 10 2,602 051

2,469 5 2,453 112
2,339 2,352 221- 151 ~

2,176 10 2,171 10 2,174 10 2,178 240
2,076 10 - - 2,067 20 2,072 161
1,940 80 1,939 90 1,941 70 1,948 202

1,892 3 1,883 222
152

1,879 10 1,873 10 1,877 20
1,841 20 1,836 30 1,843 30 260

080
1,740 10 1,731 20 1,734 20 1 ,752 113 •......

1,713 3 - - 'J
Ú)



1,659
1,622
1,606
1,587
1,559
1,556
1,536
1,522
1,4805
1,4606
1,336

1,622
1,617
1,583
1,569
1,557
1,536
1,522

1,553
1,536
1,522

Obs.: As temperaturas de síntese estão representadas em cada coluna pelas letras: a
= 8 h (1200oC); c = 16 h (1300oC)

** d 1 nesta Tabela e nas demais, a partir dos dados de Berggren (1971).
ca

1,676
1,607
1,593
1,583
1,551
1~ 538
1,516
1,4-86
1,4-71
1,335

331
172
143
053
341
082
280
322
233
282



3,875
3,670

3,028
2,788

2,710
2,671
2,600
2,176
2,076
1,940

1,841
1,740
1,622
1,590
1,572
1,536
1,522
1,335

Iobs

40
100
10
10
20
80

7,34
3,880
3,689

3,040
2,782
2,736
2,700
2,672
1,608
2,179
2,079
1,940

1,840
1,735
1,587
1,574
1,532
1,525
1,336

TABELA 11.3
DADOS OBTIDOS EM CÂMARA DE GUIN lER (XCuKcx = 1,54051 5()

Iobs Iobs d 1 (R)ca

7,338
3,880
3,682

10
10
5

10
5

40
20
80

100
5

7,388
3,900
3,698
3,696
3,048
2,799

020
101
031
040
131
002

5
20
15
40

100
10
10
10
90

3,040
2,782
2,734
2,704
2,672
2,605

2,067
1,940
1,912

2,695
2,679
2,604
2,178
2,072
1,948

200
1.41
051
240
1.61
202

1,883
1,883
1,835
1,835
1,721
1,616
1,596
1,574
1,538
1,516
1,336

222
152
260
080
162
331
143
053
082
280
282

1,585
1,576
1,537

Obs.: As temperaturas de sintese estão' representadas em cada coluna pelas letras: a = 13 h (1000oC); b = 21. h (1200 °C) ;
c = 37 h (1300oC)



Iobs

7,368
3,871
3,689
3,050
2,798

2,712
2,676
2,608
2,176
2,076
1,949

10
100

5
5
5

50

1,882
1,845
1,736
1,622
1,587

1,559
1,540
1,522
1,336

7,378
3,986
3,693
3,050
2,793
2,747
2,702
2,671
2,596
2,178
2,076
1,945

1,883
1,839
1;743
1,623
1,608
1,574
1,555
1,536
1,523
1,338

Iobs

5
10
20
5

20
10
10

100
10
5
5

60
10
20
10
5
5

10
20
10
5

10

:J,~C5 OBT:":iJOS EM CÂMARA DE GUINIER (>'CUKC1 - 1,54051 )()

7,368
3,767
3,689
3,050
2,798
2,740
2,712
2,676
2,608
2,176
2,076
1,949

1,882
1,845
1,736
1,622
1,587
1,574
1,555
1,540
1,522
1,336

I
obs

5
10
20
5

20
10
10

100
5
5
5

50

I
obs

d 1 (~)ca

7,368
3,872
3,689
3,050
2,798
2,724
2,712
2,676
2,608
2,176
2,076
1,949 .
1,926
1,882
1,845
1,736
1,622
1,587
1,573
1,555
1,540
1,522
1,336

7,338
3,900
3,696
3,048
2,801

5
10
20
5

20
10
10

100

5
5
5

50
40
10
20
5
5

10
20
2()
10
10
10

2,695
2,672
2,604
2,178
2,065
1,948

1,883
1,835
1,721
1,616
1,596
1,583
1,551
1,538
1,517
1,336

* hkl da Fase Ctibica
Obs.: As temperaturas de sintese estão representadas em cada coluna pelas letras: a == 15 h (1000oC); b

c = 16 h (1200oC) e d = 21 h (1300oC)

020
1(")1
031
131
002
011*
200
141
051
240
161
202
002*
222
152
162
3S1
143
053
341
082
280
282



TABELA 11.5

Ca2 Fe1,SO NbO,20 05,20 DADOS OBTIDOS EM CÂMARA DE GUINIER (ÀCuKa = 1,54051 R)

dab (X) I dbb (X) I dCb (X) I dd
b

(X) I d 1- (~) hkl° s obs o s obs o s obs ° s obs ca

7,278 10 7,399 20 7,399 20 7,330 5 7,338 020
3,863 20 3,862 50 3,863 50 3,871 30 3,900 101
3,659 30 3,667 40 3,667 30 3,674 10 3,668 040
3,035 20 3,030 10 3,030 10 - - 3,048 131
2,781 30 2,777 20 2,777 20 2,794 10 2,799 002
2,736 10 2,728 30 2,728 30 2,728 40 2,730 011*
2,688 40 2,688 40 2,688 40 2,700 10 2,695 200
2,661 100 2,672 100 2,662 100 2,663 100 2,672 141-VI 2,601 10 2,594 5 2,593 5 2,604 5 2,604 051r

""< 2,174 5 2,171 5 2,171 5 2,174 5 2,178 240.()
O 2,071 10 2,071 20 2,071 20 2,074 5 2,072 161
O 1,937 80 1,933 80 1,933 80 1,943 40 1,932 212m
CO 1,879 10 1,873 10 1,873 5 1,882 5 1,883 222ãi, 1,838 20 1,838 20 1,838 20 1,843 5 1,835 080
O
-l 1,735 5 1,729 5 1,729 5 1,722 5 1,721 242m

....• () 1,604 5 1,619 10 1,619 10 - - 1,606 172->
VI 1,583 20 1,581 40 1,581 40 1,587 5 1,596 14:3_ m
() -
:> z 1,567 5 1,576 20 1,569 20 1,574 50 1,583 053....•

O 1,552 20 1,552 20 1,552 20 1,559 5 1,551 341;O
;: 1,518 10 1,518 10 1,518 5 - - 1,516 280>
.() - - - - - - 1,360 10 1,318 022*»C
O 1,333 20 1,337 40 1,337 40 1,334' 5 1,335 282

~I * hkf. da Fase Cúbica

Obs.: As temperaturas de s:Íntese estão representadas em cada coluna pelas letras: a = 15 h (lOOOoC); b = 15 h (11000C);
c = 15 h (12000C); d = 15 h (13000

C) •....
""'-J

--J



TABELA11.6

Ca2 Fe1.70 NbO,30 05,30 DADOS OBTIDOS EM CÂMARA DE GUINIER ( ~CuK a = 1, 5 4 O51 R)
da (X) I dbb (X) 1 dC

b (X) I d 1 (X) hkl.
obs obs o s obs o s obs ca

7,332 5 7,338 20 7,338 20 7,338 020
5,195 5 5,215 5 5,265 110

3,872 40 3,866 40 3,830 30 3,900 101
3,674 30 3,689 30 3,697 10 3,668 040
3,045 10 3,035 5 3,045 5 3,()48 131
2,781 30 2,785 30 2,794 40 2,799 002
2,732 40 2,740 80 2,732 90 2,730 011*
2,672 100 2,676 100 2,672 100 2,672 141
2,604 10 2,604 10 2,604 10 2,604 051
2,181 5 2,179 5 2,184 5 2, 179 240
2,074 20 2,074 20 2,067 20 2,072 161
1,945 80 1,937 90 1,937 40 1,948 212

1,929 50 1,887 002*
1,877 10 1,879 10 1,880 5 1, 883 222
1,846 20 1,846 40 1,841 20 1, 835 080
1,741 10 1,730 10 1,738 5 1,755 033
1,620 5 1,623 5 1,622 5 1, 623 331
1,586 40 1,586 40 1,585 20 1,583 053
1,578 10 1,573 60 1,571 90 1, 540 112*
1,557 15 1,554 20 1,557 20 1, 551 341
1,540 5 1,534 5 1,540 5 1 , .538 350
1,527 10 1,527 5 1,524 5 1, 517 280
1,370 10 1,373 20 1,361 30 1,334 022*
1,336 20 1,337 20 1,337 10 1,335 282

* hkt da Fase Clibica
Obs.: As temperaturas de síntese são dadas por: a = 17 h (1000oC); b = 16 h (1200oC); c = 20 h (1300oC) •....

'-l
CX>



7,402
3,975
3,873
3,683
3,046
2,825
2,745
2,700
2,675
2,605
2,182
2,072
1,992
1,940

1,876
1,843
1,753

1,600
1,575
1,547
1,536

I
obs

10
10
10
10
20
5
5

10
100

5
5

10
10
70

7,402
3,975
3,873
3,683
3,046
2,825
2,745
2,709
2,675
2,605
2,182
2,072
1,992
1,940

1,876
1,843
1,753

1,600
1,555
1,540
1,536
1,369
1,335

I
obs

5
5

20
10
20
5

20
10

100
5
5

10
10
80

TABELA11.7

DADOS OBTIDOS EM CÂMARA DE GUINIER (ÀCuK~ = 1,54051 R)

3,873
3,683

2,820
2,745
2,700
2,675
2,605

2,072
1,992
1,940

1,843
1,753

1,600
1,567
1,547

1,369
1,335

Iobs
Iobs d 1 (X)ca

7,384
3,900
3,773
3,668
3,048
2,821
2,730
2,695
2,672
2,604
2,178
2,072
1 ,986
1,932
1,862
1,902
1,835
1,755
1,687
1,606
1,540
1,551
1,538
1,334
1,3351,335 5

* hkt da Fase C~bica
Obs.: As temperaturas de sintese são: a = 13 h (1000oC); b = 17 h (1100oC); c = 17 h (1200

o
C); d

020
101
001~t-

040
131
002
011~(-
200
141
051
240
161
202
212
002~(-

152
080
033
012~(-

172
112~(-

341
280
022~l-
280



ca2 Fe1,25 NbO,75 °5,75
EM CÂMARA DE GUINIER (XCuKa =

DADOS OBTIDOS
1,54051 2)

I
obs

I
obs d 1 (~)ca

7,338 10 7,384 020
3,880 20 3,900 101

3,846 50 3,773 001*

3,689 20 3,668 040
3,055 30 3,048 131
2,826 20 2,826 5 2,821 002
2,760 10 2,720 100 2,730 011*
2,716 2,704 ,5 2,712 210
2,672 100 2,672 141
2,612 10 2,599 051
2,179 5 2,178 240
2,080 10 2,072 161
1,998 5 1,986 202
1,933 80 1,925 90 1,932 212
1,877 10 1,886 70 1,862 002*
1,839 20 1,835 080
1,756 10 1,755

1,665 20 1,687 012*
1,600 10 1,606 172
1,557 20 1,565 80 1,540 112*
1,537 5 1,538 280

1,362 40 1,334 022*
1,336 20 1,335 280

,
* hkl. da Fase C':lbica
Obs.: As temperaturas de síntese - ° (1300oC)sao: a = 13 h (1000 C); b = 15 h



TABELA11.9

Ca2 Fe Nb05

DADOS OBTIDOS EM CÂMARA

DE GUINIER (ÀCuKa = 1,54051 R) - S1NTESE 115 h (10000C)I

d

(X) Id 1 (X)hkiobs
obsca

7,405

107,384020

3,969

303,900101

3,730

403,773001*

3,679

203,668040

3,043

303,048131

2,826

202,821002

2,742

602,730011*

2,702

402,695200

2,663

1002,672141

2,599

302,604051

2,175

102,178240

2,066

202,072161

1;987

401,986202

1,939

901,932212

1,876

401,862002*

1,837

201,835080

1,733

101,755033

1,658

201,687012*

1,605

101,606172

1,556

701,540112*

1,537

101,538280

1,368

101,334022*

1,335

301,335282

,
* hki da Fase Cubica

181




