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cussões de resultados que tivemos ao longo deste trabalho.

- Aos técnicos da Oficina Mecânica e do Laboratório de Instrumentação Eletrônica do
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RESUMO

As propriedades estruturais e de decomposição térmica das hidrotalcitas Mg-Fe e

Co-Cu-Fe foram estudadas através de espectroscopia Mössbauer de 57Fe, análise termo-

gravimétrica, difração de raios X, e espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR).

No sistema Mg-Fe a destruição da estrutura lamelar ocorre em torno de 300 oC. O alar-

gamento dos picos de difração de raios X observados nos difratogramas sugerem que os

óxidos resultantes constituem uma solução sólida. Para as amostras tratadas em tempe-

raturas maiores do que 500 oC a formação de fases do tipo MgO e MgFe2O4 é observada.

A espectroscopia Mössbauer de 57Fe foi empregada para monitorar o ambiente qúımico

do Fe na faixa 100-900 oC de temperatura. As medidas in situ de difração de raios X

revelam que em 180 oC inicia-se uma contração interlamelar. Este fenômeno é atribúıdo

ao processo de “grafting”no qual os ânions interlamelares ligam-se às camadas através de

uma ligação covalente. A reconstrução estrutural da hidrotalcita Mg-Fe também foi inves-

tigada. A eficiência da reconstrução estrutural depende da temperatura de tratamento e

da razão molar Mg/Fe. A estrutura das amostras reconstrúıdas são as mesmas da amostra

inicial. As medidas in situ de espectroscopia Mössbauer de 57Fe foram realizadas na faixa

100-500 oC confirmaram uma desordem estrutural crescente nesta região de temperatu-

ras. Os valores do desdobramento quadrupolar indicam que o máximo de desordem ocorre

em 300 oC. Com relação ao sistema ternário Co-Cu-Fe observamos que devido ao efeito

Jahn-Teller o sistema Cu-Fe somente é estabilizado na presença de Co2+. Para baixas

concentrações Co2+ fases adicionais segregadas são observadas nos sólidos. Os padrões de

difração de raios X indicam a presença de Cu(OH)2 e CuO. O processo de decomposição

térmica foi investigado através de difração de raios X, espectroscopia Mössbauer de 57Fe

in situ e de espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR). Aumentando a tempe-

ratura de tratamento térmico das amostras de 25 oC a 180 oC observamos um aumento

da desordem estrutural. Este efeito tem sido atribúıdo a oxidação Co2+ para Co3+ uma

vez que a decomposição foi realizada ao ar. Parte dos cátions Co3+ migram para a região

interlamelar formando um composto metastável que ainda possui uma estrutura lamelar.

O colapso da estrutura lamelar é observado a 300 oC. Com o aumento posterior da tem-

peratura o sistema torna-se mais cristalino e a formação de Co3O4 é observada através do

ensio de raios X. Nas hidrotalcitas com maior teor de Cu, alguns dos ânions carbonato

são liberados somente acima de 550 oC sendo este fenômeno atribúıdo a formação de uma

fase rica em carbonato. Os valores de área superficial espećıfica apresentam um máximo

na faixa de temperatura onde ocorre o colapso da estrutura lamelar.



ABSTRACT

The structural and thermal decomposition properties of Mg-Fe and Co-Cu-Fe hy-

drotalcites (HT) have been studied through thermogravimetric analysis, X ray powder

diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy and 57Fe Mössbauer spec-

troscopy. In the Mg-Fe system, the destruction of the layered structure took place at

about 300 oC. The broad peaks observed in the X ray diffractograms suggests that the

resultant oxides constitute a solid solution. For samples treated at temperatures higher

than 500 oC the formation of the MgO and MgFe2O4 formation of the MgO and MgFe2O4

spinel phases is observed. 57Fe Mössbauer spectroscopy was employed to monitor the Fe

chemical environment for the samples annealed at different temperatures (100-900 oC).

In situ XRD experiments revealed that the HTs start an interlayer contraction at about

180 oC. This phenomenon is identified as being due to a grafting process for which the

interlamellar anions attach to the layers through a covalent bond. The reconstruction of

the Mg-Fe HTs was also investigated and its efficiency depends on the thermal anneal-

ing temperature and on the Mg/Fe ratio. The structure of the reconstructed samples

was found to be exactly the same as the parent structure. The in situ
57Fe Mössbauer

experiments were performed in the 100-500 oC temperature range confirm an increasing

structural disorder in this temperature range. The quadrupolar splitting indicates that

the maximum disorder occurs at 300 oC. Regarding the Co-Cu-Fe ternary system we have

observed that due to the strong Jahn-Teller effect the Cu-Fe layered system is stabilized

only in the presence of Co2+. At low Co2+ contents, additional phases are segregated

in the solids. X ray patterns diffraction show the presence of Cu(OH)2 and CuO. The

decomposition process was investigated by in situ X ray, in situ Mössbauer and FTIR

experiments. By increasing the temperature from 25 oC up to 180 oC we observed that

the structural disorder increases. This effect has been likely attributed to the Co2+ to

Co3+ oxidation since thermal decomposition was carried out under static air atmosphere.

Part of the Co3+ cations could migrate to the interlayer region, thus forming a metastable

compound that still has a layered structure. Collapse of the layered structure was ob-

served at about 200 oC. By further increasing the temperature the system becomes more

crystalline and the formation of Co3O4 is observed in the X ray patterns. In Cu-rich HT,

some of the carbonate anions are released at temperatures higher than 550 oC and this

phenomenon is attributed to the formation of a carbonate-rich phase. The specific surface

area data present its highest values in the temperature range where the collapse of the

layered structure takes place.
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4 Valores dos parâmetros de célula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 60

5 Parâmetros Mössbauer para amostra Mg2Fe em função da temperatura

de tratamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 64
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12 Análise qúımica elementar para as amostras de hidrotalcitas Co-Cu-Fe

tais como preparadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 86
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1 Introdução

A denominação Hidróxidos Duplo Lamelares (HDL) é uma designação relativamente

recente para a classe geral das argilas aniônicas. As propriedades e as aplicações dos

Hidróxidos Duplo Lamelares ou Hidrotalcitas, têm merecido diversas revisões na literatura

cient́ıfica nos últimos anos.

Uma revisão clássica, por Cavani et al. (1), aborda os aspectos de śıntese, os estrutu-

rais, os f́ısico-qúımicos e os de aplicações, especialmente no emprego de hidróxidos duplo

lamelares como catalizadores. Revisões mais recentes, como a de Vaccari e a de Rives

et al. (2, 3), concentram-se nas propriedades dos hidróxidos duplo lamelares que usam

compostos complexos como espécie aniônica. Em linhas gerais, Cavani et al. (1), descre-

vem o estado da arte dos HDL e suas aplicações já bem estabelecidas à época da revisão,

enquanto Vaccari e Rives et al. (2, 3) procuram projetar as tendências das aplicações

destes compostos. Cavani et al. (1) citam como principais aplicações dos hidróxidos

duplo lamelares: (a) o uso como catalisadores e precursores de catalisadores em reações

de polimerização, hidrogenação, metanação; śıntese do metanol a partir da calcinação de

hidróxidos duplo lamelares contendo Cu, Zn, Al; śıntese de alcoois de alto peso molecular.

(b) em farmacêutica a hidrotalcita Mg-Al-CO3 é usada como antiácido, no tratamento

de úlceras pépticas. (c) como trocadores de ânions e adsorventes, na aplicação no pro-

cesso de purificação de água contendo ânions orgânicos e inorgânicos. (d) no processo

de purificação e estabilização de poĺımeros. A melhoria de propriedades de materiais já

existentes, também é citada por Cavani et al.(1) como, por exemplo, a aplicação dos

hidróxidos duplo lamelares em agentes retardadores de chama, e a construção de filmes

capazes de absorver radiação no infravermelho para a conservação de produtos agŕıcolas.

Vaccari e Rives et al. (2, 3), citam como aplicações relevantes dos HDL: catalizadores

e precursores de catalizadores, suporte para catalizadores, nanoreatores, tecnologia de

membranas, filtração, e liberação controlada de ânions, e materiais fotoativos. A inter-

calação de compostos complexos no meio interlamelar possibilita uma gama de aplicações

para os hidróxidos duplo lamelares.
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Vários compostos têm sido propostos como material interlamelar, como por exemplo

compostos complexos de nitratos, Fe, Co, Mo, entre outros, introduzindo um novo e rico

panorama de aplicações para os hidróxidos duplo lamelares (3–5). Para Depège et al. (5)

as aplicações dos compostos lamelares em análise eletroqúımica, eletrocatálise, eletrólitos

em estado sólido e peneiras moleculares são campos muito promissores. Rives (6) considera

que as aplicações mais importantes dos hidróxidos duplo lamelares são: estabilizadores

de PVC, aplicações médicas, eletrodos, trocadores de ânions, catalisadores, e precursores

de catalisadores.

As hidrotalcitas são apropriadas para a adsorção de espécies aniônicas devido a sua ca-

pacidade de troca iônica e possuem aplicações ambientais relacionadas à esta propriedade.

Estes materiais lamelares abriram muitas possibilidades para a remoção de espécies po-

luentes da água, não somente através de adsorção nas superf́ıcies externas, mas também

através de processos de intercalação. A eficiência, tanto da intercalação, como da ad-

sorção das espécies aniônicas nos hidróxidos duplo lamelares, depende fortemente das

propriedades f́ısico-qúımicas da hidrotalcita e, principalmente, da razão M2+/M3+, a qual

é responsável pelas cargas nas camadas. No campo das aplicações ambientais, as hidro-

talcitas são relatadas como eficientes removedores de substâncias húmicas (7, 8), fenóis

(9), fósforos (10), cloretos (11), e chumbo de águas superficiais (12).

Entre estes compostos lamelares, os mais estudados são os compostos baseados em

alumı́nio. Entretanto, a presença do alumı́nio tem sérias conseqüências quando utilizado

em tratamento de água para consumo humano. A exposição ao alumı́nio tem sido relatada

como um fator de risco potencial para o desenvolvimento e a aceleração da śındrome de

Alzheimer em seres humanos (10).

Considerando este cenário, a procura por novas estruturas de hidrotalcitas livres de

metais tóxicos como o alumı́nio, e a compreensão das suas propriedades f́ısico-quimicas

são altamente desejáveis. As hidrotalcitas baseadas em Fe aparecem como compostos

promissores. Alguns trabalhos dedicados ao estudo de hidróxidos duplo lamelares tipo

Mg-Fe sintéticos tendo o carbonato como ânion têm sido relatados na literatura (13–18).

As hidrotalcitas exibem também uma importante propriedade chamada de efeito

memória. Através desta propriedade, os produtos da sua decomposição térmica experi-

mentam uma reconstrução estrutural espontânea, quando colocadas em um meio aquoso

com condições adequadas. Este fenômeno têm sido observado em compostos hidrotalcita

do tipo Mg-Al e Zn-Al, e são particularmente bem conhecidos em compostos hidróxidos

duplo lamelares tipo Mg-Al (19). A reconstrução total ocorre somente numa dada faixa
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de temperatura onde a decomposição térmica é realizada. Quando decomposta termi-

camente em altas temperaturas, ocorre a formação de fases do tipo M(III)M
(II)
2 O4 (es-

pinélios) e fases M(II)O. Estas fases são bastante estáveis e a fase hidrotalcita não pode

ser reconstrúıda. Esta habilidade em reconstruir a estrutura precursora torna as hidrotal-

citas materiais apropriados para produzir filtros recicláveis de maior durabilidade e custos

menores.

Atualmente, as aplicações em catálise heterogênea representam uma importante área

de estudos dos HDL. Os catalizadores obtidos via calcinação das HT apresentam alta

atividade (são ativos em baixas temperaturas), alta estabilidade, e longo tempo de vida

em alguns processos qúımicos espećıficos (1). A homogeneidade em escala atômica dos

ı́ons M2+ e M3+ implica numa boa dispersão dos metais após a decomposição térmica,

o que favorece as propriedades cataĺıticas do composto resultante (6). Segundo Rives

(6) e Perez-Ramirez (20), a formação de óxidos mistos resultantes da calcinação de com-

postos lamelares é uma importante propriedade destes compostos, usada na obtenção de

catalizadores, uma vez que pela escolha de uma atmosfera de decomposição apropriada a

natureza da fase do óxido pode ser controlada.

É conhecido que hidrotalcitas contendo metais de transição tendem a exibir maior

atividade cataĺıtica. Estas propriedades combinadas podem ser usadas para produzir um

sólido com as propriedades desejadas. Por exemplo, o interesse em modificar compos-

tos lamelares baseados em Co-Fe pela introdução de Cu2+ e estudar sua decomposição

térmica passo a passo, vem do fato de que estes sistemas modificados e seus produtos

de decomposição são conhecidos pela sua atividade cataĺıtica nas reações de oxidação

(21). Hidrotalcitas de cobalto, ou seus óxidos obtidos depois de tratamento térmico,

são continuamente desenvolvidos para uso no processo de Fischer-Tropsch e processos de

“steam-reforming”(22). Além disso, as hidrotalcitas contendo estes metais (Cu ou Co)

têm importantes propriedades ambientais tais como removedores de SOx e NOx (23, 24).

Como vemos, é grande o número de aplicações das Hidrotalcitas em diferentes áreas

do conhecimento. Isto decorre da sua complexidade estrutural: diferentes cátions podem

ser empregados na sua estrutura lamelar, e diferentes espécies aniônicas podem ser usadas

no espaço interlamelar. A natureza dos cátions e da espécie aniônica no meio interlamelar

é o fator determinante nas propriedades do hidróxido duplo lamelar e, por conseguinte,

nas suas aplicações.

Existem várias espécies de Hidróxidos Duplo Lamelares, tanto naturais, como sintéticos.

A Hidrotalcita natural, o hidroxicarbonato de magnésio e alumı́nio, é um tipo de argila
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aniônica descoberta na Suécia em 1842 (1). A grande maioria das argilas aniônicas tem

a estrutura da Hidrotalcita natural (1, 2, 6, 25).

A fórmula qúımica da hidrotalcita de ocorrência natural é Mg6Al2(OH)16CO34H2O

e, segundo Cavani et al. (1), foi determinada por Manasse, em 1915. Decorreu muito

tempo até a completa compreensão da sua estrutura. Em 1942, Feitknecht sintetizou

vários compostos com a estrutura da hidrotalcita (1). Na época, Feitknecht propôs a

existência de camadas lamelares, porém atribuiu a presença de apenas um dos cátions

em cada camada, sendo que a camada seguinte deveria abrigar o outro cátion. Esta

hipótese foi refutada quando a estrutura da Hidrotalcita foi elucidada, em 1979. Almann

e Taylor mostraram que os cátions divalentes e trivalentes estavam na mesma camada,

separada da camada vizinha por ı́ons carbonatos e água adsorvida (1, 26), estabelecendo

definitivamente a estrutura aceita até hoje para os hidróxidos duplo lamelares.

Ressalte-se que, ao mesmo tempo dos estudos iniciais sobre śıntese e a estrutura das

hidrotalcitas, o desenvolvimento de catalizadores já fazia uso das propriedades dos mate-

riais lamelares. De fato, segundo Cavani et al. (1), já a partir de 1924 existiam trabalhos

cient́ıficos sobre compostos que eram relatados como possuindo boas propriedades ca-

taĺıticas. Estes materiais foram posteriormente reconhecidos como tendo uma estrutura

duplo lamelar.

É evidente que as propriedades destes materiais complexos tenham despertado inte-

resse além do cient́ıfico, permitindo vislumbrar as possibilidades de agregação de valor

econômico a produtos que eventualmente surgissem do domı́nio das técnicas de śıntese e

caracterização. A partir do ińıcio da década de setenta, muitos hidróxidos duplo lamela-

res com aplicações espećıficas começaram a ficar sob proteção de patentes industriais. A

patente pioneira data do ano de 1970 e versa sobre aplicação de hidrotalcitas em catálise

(1).

Durante a decomposição térmica, os Hidróxidos Duplo Lamelares passam por diferen-

tes etapas de modificação estrutural, com tendência a perder a ordem de longo alcance em

determinada etapa da evolução térmica. O estudo desses fenômenos podem ser realizados

usando a difração de raios X. O uso de uma técnica que permite a verificação da ordem

local usando um átomo de prova é de inestimável valor na caracterização de compostos

lamelares (25, 27, 28). Neste trabalho, a técnica de espectroscopia Mossbauer de 57Fe

constituiu-se em ferramenta decisiva para a caracterização dos materiais estudados, espe-

cialmente devido à ênfase dada aos mecanismos de decomposição térmica e reconstrução

estrutural, e também no estudo dos efeitos estruturais devido à inclusão do ı́on Cu2+ na
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estrutura lamelar do sistema Cu-Co-Fe (29).

A Hidrotalcita é formada pela superposição de camadas lamelares, separadas por um

meio aniônico numa configuração do tipo quase-ĺıquido. As lamelas possuem uma es-

trutura do tipo brucita, Mg(OH)2, na qual os cátions estão em coordenação octaédrica,

tendo no vértice de cada octaedro uma hidroxila. No espaço de separação entre as la-

melas encontra-se uma espécie aniônica e água adsorvida. Na estrutura tipo brucita da

hidrotalcita, nem todos os cátions são divalentes. Na śıntese, ocorre uma substituição

parcial, isomórfica, dos cátions divalentes por cátions trivalentes. Neste processo as ca-

madas lamelares adquirem carga elétrica positiva. O espaço interlamelar é ocupado por

uma espécie aniônica, sendo a mais comum o ı́on carbonato CO2−
3 , de forma que a carga

positiva das lamelas é balanceada (1–3, 6, 25, 26) e a carga elétrica total do sistema é

nula. A Figura 1, obtida de (6), mostra a disposição de camadas de um Hidróxido Duplo

Lamelar.

Figura 1: Hidróxido Duplo Lamelar tendo Carbonato como ânion interlamelar.(6)

A fórmula qúımica geral das hidrotalcitas é:

[M
(2+)
1−x M (3+)

x (OH)2]
x+(An−

x/n).mH2O (1.1)

onde M2+ e M3+ são cátions divalentes e trivalentes, respectivamente; An−
x/n representa

os ânions da região interlamelar e, mH2O, a água intercalada. O valor de x representa a

fração molar expressa por:

x =
[M3+]

[M2+ + M3+]
(1.2)
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Tabela 1: Exemplos de alguns compostos lamelares e sua composição qúımica (1).
Hidróxidos Duplo Lamelares Composição a(Å) c(Å) Simetria

Hidrotalcita Mg6Al2OH16CO3·4H2O 3,054 22,81 3R
Manasseita Mg6Al2OH16CO3·4H2O 3,10 15,6 2H
Pyroaurita Mg6Fe2OH16CO3·4.5H2O 3,109 23,41 3R
Sjögrenita Mg6Fe2OH16CO3·4.5H2O 3,113 15,61 2H

Barbetonita Mg6Cr2OH16CO3·4H2O 3,10 15,6 2H
Takovita Ni6Al2OH16CO3·4H2O 3,025 22,59 3R
Reevesita Ni6Fe2OH16CO3·4H2O 3,08 22,77 3R

Desautelsita Mg6Mn2OH16CO3·4H2O 3,114 23,39 3R
Stichtita Mg6Cr2OH16CO3·4.5H2O 3,10 23,4 3R

O valor da fração x indica quantitativamente as presenças relativas dos ı́ons trivalentes

e divalentes. A espécie aniônica e a água adsorvida estão no espaço interlamelar da

hidrotalcita (ver Figura 1), embora água adsorvida também possa ser encontrada fora do

espaço interlamelar, na superf́ıcie externa das lamelas.

A razão [M2+]
[M3+]

é também usada na literatura sobre hidrotalcitas. Indiretamente ela

representa a concentração da espécie ânionica no meio interlamelar, uma vez que maior

ou menor concentração da espécie aniônica será necessária para contrabalançar a presença

de cargas positivas, devido à maior ou menor presença do ı́on trivalente na lamela (1, 2,

6, 13, 26).

Os hidróxidos duplo lamelares podem apresentar grande variação na composição

qúımica das camadas cristalinas. A lamela é capaz de aceitar diversos tipos diferentes

de cátions divalentes e trivalentes, em coordenação octaédrica (1–3, 6, 25). Segundo Ca-

vani et al. (1) os hidróxidos duplo lamelares podem apresentar duas formas diferentes com

relação ao tipo de empilhamento de camadas: Romboédrica (simetria 3R) ou Hexagonal

(simetria 2H).

As Hidrotalcitas cristalizam-se na simetria romboédrica 3R, enquanto que outros

Hidróxidos duplo lamelares, como a manasseita, cristalizam na simetria 2H (1, 26). A

tabela 1 relaciona alguns compostos sua fórmula qúımica, parâmetros de rede e simetria.

Esta tabela foi adaptada da Ref. (1).

Todos estes compostos têm em comum uma estrutura composta por lamelas cristalinas

com carga elétrica positiva e uma região interlamelar contendo uma espécie aniônica e água

adsorvida. Diferem apenas na forma de empilhamento das camadas tipo brucita, ou seja,

diferem na simetria na qual cristalizam (1, 26).

A estrutura da Hidrotalcita é bem compreendida a partir da estrutura da brucita,
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Tabela 2: Raios iônicos dos metais de transição para os estados de oxidação +2 e +3 (1).

Metal(2+) Be Mg Cu Ni Co Zn Fe Mn Cd Ca

R(Å) 0,30 0,65 0,69 0,72 0,74 0,74 0,76 0,80 0,97 0,98
Metal(3+) Al Ga Ni Co Fe Mn Cr V Ti In

R(Å) 0,50 0,62 0,62 0,63 0,64 0,66 0,69 0,74 0,76 0,81

Mg(OH)2. Nela, cada ı́on Mg2+ está no centro de um octaedro cujos vértices são ı́ons

OH−. Os ı́ons OH− são compartilhados pelos octaedros vizinhos, formando uma camada

idealmente infinita (1, 3, 5, 6, 13, 25, 26). Quando ı́ons de Mg2+ são substituidos por ı́ons

trivalentes, a camada cristalina adquire carga positiva. Esta é compensada por cargas

aniônicas, por exemplo CO3
2−, as quais se posicionam entre as duas camadas cristalinas

do tipo brucita. Os cátions divalentes e trivalentes ocuparão aleatoriamente os centros dos

octaedros, ao longo das duas dimensões da camada. A ocupação é tal que a probabilidade

de encontrar dois cátions trivalentes vizinhos é despreźıvel (13).

Ânions e água adsorvida ocupam o espaço interlamelar estando num estado quase-

ĺıquido, isto é, estão livres para quebrarem suas ligações e formarem novas ligações entre

si. No espaço interlamelar as hidroxilas da lamela ligam-se ao CO3
2− diretamente, ou pelo

H2O através de ligações do hidrogênio. Praticamente não há limitações para a espécie

aniônica a ser utilizada no meio interlamelar (1–3).

Rives (6) cita como cátions para formação dos HDL os elementos: Mg, Ca, Al, Ga,

In, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn e Y. Segundo Cavani (1) e Rives (6) os limites para tal

são determinados pelo raio iônico e pela razão molar. De fato, se os raios iônicos forem

muito diferentes a coordenação octaédrica não se realizará. O valor da razão molar para

a formação de um HDL é importante, uma vez que ela determina a carga positiva da

camada cristalina, a qual interage eletrostaticamente com a espécie aniônica, permitindo

a estabilidade da estrutura lamelar (2, 29).

Vaccari et al. (2) analisam a possibilidade da formação dos HDL em termos dos raios

iônicos dos cátions divalentes e trivalentes: Íons com raios iônicos muito pequenos ou

muito grandes não aceitam a coordenação octaédrica da estrutura tipo brucita. Assim, o

ı́on Be2+ têm raio muito pequeno, e os ı́ons Ca2+ e o Cd2+ têm raio muito grande para

aceitar coordenação octaédrica, conforme observamos na Tabela 1.

A caracterização da estrutura das hidrotalcitas pertencente à famı́lia dos Hidróxidos

Duplo Lamelares é um importante procedimento para obtenção do composto com propri-

edades previamente projetadas (6).
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O principal ensaio de caracterização de um hidróxido duplo lamelar é a difração de

raios X (1). O resultado do ensaio de difração de raios X em um HDL pode ser usado como

indicativo da qualidade da śıntese realizada, uma vez que pelo padrão obtido é posśıvel

determinar se a fase hidrotalcita foi formada, ou se a amostra não contém outras fases.

Os parâmetros de célula a e c, bem como o tamanho do cristalito, podem ser deduzidos

da difração de raios X do material. Hidrotalcitas tem um padrão de difração de raios X

caracteŕıstico (1, 3, 13, 26, 30), que pode ser visto na Figura 2, para uma amostra de

hidrotalcita tipo Mg-Fe (30).

Figura 2: Difratograma de raios X t́ıpico de um Hidróxido Duplo Lamelar do tipo
Mg-Fe.(30)

A reflexão basal (00l) corresponde ao sucessivo ordenamento do espaçamento basal c’.

O espaçamento basal é igual a largura de uma camada lamelar mais o espaço interlamelar

entre camadas, e está indexado aos planos (003), (006), e (009). O parâmetro de rede

c pode ser calculado a partir da posição angular do pico (003), tomando como base a

expressão (2, 3, 26):

c = 3c’(003), (1.3)

ou da média ponderada das posições dos picos,



1 Introdução 22

c = c’(003) + 2c’(006) + 3c’(009). (1.4)

Algumas vezes o pico devido as reflexões (009) está superposto a outros picos não

basais, resultando em alargamento e baixa definição desse pico no difratograma (1, 6, 26,

31).

O parâmetro de rede a é a distância média cátion-cátion dentro da camada tipo

brucita. Este parâmetro é determinado a partir da reflexão (110). A difração do plano

(110) gera o primeiro pico do dubleto (110) e (113) em torno de 60o. O valor do parâmetro

a é obtido pela expressão(1, 6, 26):

a = 2d(110), (1.5)

onde d é a distância entre os planos (110) obtidos pela lei de Bragg. O parâmetro c

e, portanto, a distância interlamelar c’ estão diretamente relacionados com a interação

eletrostática entre as camadas tipo brucita e a espécie aniônica. O parâmetro a depende

essencialmente do raio iônico dos cátions (1, 6, 26).

C

C’
Ânions
+
H O2

Lamela
tipo-
Brucita

Plano
Basal

Figura 3: Estrutura de um Hidróxido Duplo Lamelar e as definições do parâmetro de
rede c e da distância interlamelar c’.

Os ensaios de espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) são também uti-

lizados na caracterização das hidrotalcitas, principalmente para investigação do meio in-

terlamelar. É posśıvel pelos espectros de FTIR verificar se há, ou não, e quais espécies

aniônicas constituem o meio interlamelar. Esta técnica permite também o estudo das

variações f́ısico-qúımicas que ocorrem nestes meios durante o processo de decomposição

térmica. Os resultados mais relevantes de FTIR nos HDL fornecem dados das frequências

de vibração da ligação entre a água adsorvida e os ânions, e entre as hidroxilas e os cátions
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da estrutura cristalina (1, 31, 32).

Cavani et al.(1) dividem assim, as regiões de absorção no infravermelho: a) Banda

de absorção na região 3500 − 3600 cm−1 presente em todas as hidrotalcitas. É atribúıda

à frequência de estiramento do Hidrogênio nos ı́ons OH− da camada tipo brucita. b)

Ombro em torno de 3000 cm−1 atribúıdo à ligação H2O-ânion da região interlamelar.

c)Banda de absorção devida aos ânions da região interlamelar e que ocorre na faixa de

1000 a 1800 cm−1. Em torno de 1600 cm−1 ocorre a vibração relativa à frequência de

dobramento da molécula H2O. d) Bandas de absorção devido à vibração dos ânions, e à

ligação cátion-oxigênio nas lamelas estão localixadas abaixo de 800 cm−1.

Conforme já foi mencionado, a preparação de catalisadores a partir da decomposição

térmica de hidróxidos duplo lamelares é uma das aplicações mais importantes destes com-

postos. Assim, estudos sobre mecanismos de decomposição térmica são bastante relatados

na literatura dos hidróxidos duplo lamelares (14, 31, 33). Todos os trabalhos sobre de-

composição térmica de compostos lamelares enfatizam a necessidade do conhecimento dos

eventos que ocorrem na evolução térmica, sendo os principais: a) Perda da água adsor-

vida. Ocorre na primeira região da decomposição térmica, em temperaturas mais baixas.

b) Liberação dos ı́ons OH− da estrutura do composto duplo lamelar. c) Liberação dos

ânions da região interlamelar.

Estes eventos térmicos dependem quantitativamente e qualitativamente da razão mo-

lar x, do tipo do ânion, do grau de hidratação da amostra à temperatura ambiente, e da

atmosfera de aquecimento (1, 6, 19, 29–31, 34, 35).

As técnicas de análise térmica, normalmente usadas nos trabalhos de decomposição

térmica dos hidróxidos duplo lamelares, são análise de termogravimetria (ATG) e análise

térmica diferencial (ATD), as quais são apropriadas para a observação das mudanças de

propriedades de materiais sob uma evolução programada de temperatura.

O ensaio de termogravimetria (ATG) utiliza uma termobalança como instrumento de

análise, na qual é medido o valor da variação de massa, dm, versus temperatura. No ensaio

Termogravimetria Derivada (TGD) é registrada a curva dm/dT versus temperatura. ATG

e TGD fornecem o perfil da evolução térmica, resistência ou estabilidade do material frente

a uma varredura em temperatura. Eventos como evaporação, condensação e decomposição

são registrados neste ensaio.

O ensaio ATD permite a medição da diferença de temperatura entre a amostra e

uma substância de referência inerte, quando ambas são submetidas a mesma varredura
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em temperatura. As mudanças de temperatura na amostra podem ser ocasionadas por

mudanças de fases, reações de desidratação, e reações de oxidação. As curvas t́ıpicas no

ensaio DTA indicam se a reação é endotérmica ou exotérmica. O número, a forma, e a

posição dos picos endotérmicos e/ou exotérmicos podem identificar uma substância, bem

como fornecer valores do calor de reação (36).

No presente trabalho os compostos estudados são Hidróxidos Duplo Lamelares com si-

metria romboédrica, com a estrutura de uma hidrotalcita. Salvo observação em contrário,

empregaremos indistintamente as terminologias Hidróxido duplo lamelar e Hidrotalcita

para denominar os compostos estudados. Foram estudados dois tipos de compostos lame-

lares: O hidróxido duplo lamelar do tipo Mg-Fe e a hidrotalcita do tipo Cu-Co-Fe. Para a

hidrotalcita tipo Mg-Fe são apresentados os resultados de caracterização, o estudo da sua

decomposição térmica, e do seu mecanismo de reconstrução estrutural após o processo

de decomposição térmica. A aplicação final visada é no uso do sistema como trocador

aniônico, podendo ser utilizado na remediação de efluentes (30).

O segundo tipo de hidrotalcita estudado foi o sistema do tipo Cu-Co-Fe. Rigoro-

samente este sistema não pode ser denominado duplo-lamelar, uma vez que possui nas

camadas lamelares três cátions diferentes. Estes sistemas são denominados na litera-

tura como hidrotalcitas ternárias. Os Hidróxidos duplo lamelares contendo o ı́on Cu2+

despertam grande interesse cient́ıfico devido ao seu potencial emprego em catálise hete-

rogênea. Hidrotalcitas contendo Cu2+ têm especial relevância em catálise heterogênea

(1). Porta et al. (37) ressaltam a importância dos óxidos mistos de Cu-Co como cata-

lizadores heterogêneos na produção do metanol, alcoóis pesados, e outros processos de

śıntese de hidrocarbonetos. Estes catalizadores podem ser obtidos a partir do produto da

decomposição do sistema Cu-Co-Fe aqui estudado (29). É conhecido que o Cu2+ tende

a promover a distorção do octaedro na sua esfera de coordenação, devido ao efeito Jahn-

Teller. Este fato dificulta a obtenção da estrutura tipo brucita que caracteriza o composto

lamelar. Assim, foi estudada a influência da concentração de Cu2+ na estrutura do sis-

tema. O mecanismo de decomposição térmica deste composto ternário foi estudado em

profundidade.

Vários estudos têm sido realizados a fim de avaliar as modificações estruturais durante

o tratamento térmico das hidrotalcitas, porém muito poucos foram realizados usando

técnicas in situ (3, 20, 26, 30). Estudos in situ sobre decomposição térmica de sistemas

ternários contendo apenas metais de transição, salvo melhor conhecimento nosso, não ha-

viam sido publicados até a época da realização do presente trabalho. São apresentados os
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resultados de estudos das propriedades estruturais deste composto em função da variação

da concentração do ı́on Cu2+, e o estudo do mecanismo da decomposição térmica deste

sistema.
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2 Interações Hiperfinas e Efeito

Mössbauer

2.1 Modelos e propriedades do Núcleo

A ausência de um conhecimento mais profundo da natureza das forças nucleares colo-

cou dificuldades no desenvolvimento de uma teoria que descrevesse a estrutura do núcleo.

Estas forças de grande intensidade e de curto alcance que atuam somente nas dimensões

do núcleo (10−13cm) não têm contrapartida em outros domı́nios da f́ısica. A dificuldade

na resolução da equação de Schrödinger para muitas part́ıculas também impõe a necessi-

dade de modelos emṕıricos. Desta forma, o estudo do núcleo atômico faz uso de modelos

fenomenológicos. Estes modelos foram evoluindo à medida que novos experimentos iam

sendo realizados (38).

Modelos surgiram ou foram aperfeiçoados quando novos fenômenos, provenientes dos

resultados experimentais, precisaram ser explicados. Assim, cada modelo é empregado

dependendo da propriedade estudada e do número de massa. Ao mesmo tempo constantes

são introduzidas para ajustar os novos dados experimentais que vão sendo obtidos (38–

40). O modo como estes modelos foram sendo desenvolvidos no tempo é um bom exemplo

de como a f́ısica experimental e a f́ısica teórica caminham passo a passo (38). Os modelos

mais importantes são (38–42): O Modelo da Gota ĺıquida: enfatiza as propriedades do

núcleo como um todo, sem levar em conta as propriedades individuais dos nucleons. No

contexto deste modelo são relevantes a obtenção dos valores da energia de ligação por

nucleon, e a equação de Weiszacker, a qual fornece a Massa M(A,Z) do átomo em função

do número de massa A, do número atômico Z e de parâmetros experimentais. Os seus

resultados mais importantes são a indicação de que a energia de ligação nucleon-nucleon e

a densidade de matéria nuclear são aproximadamente independentes do número de massa

A. Com este modelo é posśıvel predizer a estabilidade de um núcleo, dados os valores

do número de massa A e do número atômico Z. Segundo Segre (38), a denominação do

modelo provém da analogia do núcleo com uma gota de ĺıquido, na qual ao calor de
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vaporização e a densidade independem do tamanho da gota .

O Modelo de Camadas: alguns resultados experimentais não são previstos pelo mo-

delo da gota ĺıquida. Por exemplo, os núcleos compostos para os valores de 2, 8, 20,

28, 50, 82, 128 nucleons, os chamados números mágicos, são mais estáveis do que os

núcleos compostos com estes valores acrescidos de 1(um) nucleon. Este resultado, além

de indicar que os valores da energia de ligação destes núcleos estão em desacordo com os

valores previstos pelo modelo da gota ĺıquida, é sugestivo da existência de fenômenos não

considerados no modelo da gota ĺıquida (38). A analogia deste fenômeno com o modelo

atômico e sua estrutura orbital eletrônica, onde os gases nobres têm maior estabilidade

qúımica em relação aos elementos vizinhos, é imediata, sugerindo a existência de camadas

definidas de nucleons. O modelo de camadas é um modelo de part́ıculas. Neste modelo,

os núcleons (prótons e nêutrons) são férmions, possuem momento intŕınseco de spin 1/2,

e um momento angular orbital devido ao movimento em torno do centro de massa do

núcleo.

Segundo este modelo, os nucleons se estruturam em camadas, tal como os elétrons em

torno do núcleo, dáı a denominação de modelo de camadas. Núcleos com um número de

nucleons igual a um número mágico têm uma camada fechada, sendo mais estáveis, ou

seja, tem energia de ligação maior.

As propriedades dos momentos angulares nucleares são consistentes com este modelo.

Cada nucleon (próton, nêutron) possui um momento angular total que é o resultado da

soma do momento intŕınseco de spin do nucleon mais o momento angular orbital do nu-

cleon, resultante de seu movimento em torno do centro de massa do núcleo. O momento

angular orbital, de acordo com a mecânica quântica, é sempre inteiro. A somatória da

contribuição de cada nucleon resulta no momento angular total do núcleo, que é aqui

designado por I. Segundo Cottingham e Greenwood, (40) a predição do momento angular

nuclear no estado fundamental é o mais bem sucedido resultado do modelo de camadas.

Embora o modelo de camadas seja largamente compat́ıvel com os resultados experimen-

tais, existem discrepâncias entre o previsto pelo modelo e alguns resultados experimentais,

especialmente para núcleos pesados.

O Modelo coletivo: alguns valores medidos do momento angular total do núcleo estão

em desacordo com o modelo de camadas. Além disso, certos núcleos têm momento de

quadrupolo permanente diferente de zero. Tal fato indica um desvio de simetria esférica

acentuado o bastante para estar em desacordo com o modelo de camadas, no qual a

simetria é naturalmente impĺıcita. Isto sugere a existência de fenômenos que não foram
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levados em conta no modelo de camadas (38–40).

Para explicar estas discrepâncias surgiu o modelo coletivo. Essencialmente, este mo-

delo considera no núcleo uma região de camada fechada (core) e uma camada externa,

responsável por fenômenos de superf́ıcie, como a não-esfericidade do núcleo, e o qua-

drupolo elétrico diferente de zero, no estado fundamental para alguns núcleos pesados

(38, 39).

Para abordar as interações hiperfinas é importante levar em consideração e discutir

alguns conceitos como momento angular I do núcleo, ńıveis de energia, momento quadru-

polar elétrico, transições-γ, mecanismo de conversão interna, entre outros.

Lançando mão destes conceitos, a partir dos diferentes modelos para o núcleo, é

posśıvel estabelecer a relação entre a f́ısica do núcleo e a f́ısica da matéria condensada. O

sentido desta abordagem é compreender os fundamentos de uma técnica espectroscópica

que leve em conta simultaneamente propriedades nucleares e de estado sólido. Esta

aliás, é uma das principais caracteŕısticas da Espectroscopia Mössbauer de 57Fe: os seus

parâmetros são sempre dependentes de propriedades nucleares de um átomo de prova e

das propriedades do ambiente qúımico que envolve o átomo de prova. Isto se dá porque o

Hamiltoniano das interações hiperfinas sempre são dados por um produto entre grande-

zas do núcleo e grandezas que traduzem o ambiente qúımico onde está o átomo de prova

(43–48).

Conhecendo as propriedades nucleares do átomo de prova, no caso o 57Fe, é posśıvel

obter informações sobre muitas propriedades do ambiente qúımico que envolve o átomo;

em outras palavras, determinar a chamada ordem local, ou ordem de curto alcance do

átomo de prova.

2.2 Nı́veis de energia e momento angular

À guisa de esclarecimento, vale ressaltar que na literatura sobre o assunto, o momento

angular total I é muitas vezes referido pela designação spin do núcleo. Neste trabalho

manteremos a designação momento angular total I do núcleo para descrever a somatória

das contribuições de momento orbital e momento intŕınseco de todos os nucleons.

O fato de que mesmo para átomos pesados no estado fundamental, o momento angular

total I tem valores pequenos, indica a existência de uma regra de emparelhamento entre

nucleons. Os momentos individuais de nucleons cancelam-se uns aos outros para nucleons
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emparelhados. Assim, o momento angular total do núcleo é o momento angular do nucleon

não emparelhado. Isto é compat́ıvel com os resultados experimentais. O momento angular

total I para núcleos com número de massa A par é um número inteiro, e para núcleos

com valor A ı́mpar é um número semi-inteiro. O momento angular total I no estado

fundamental para núcleos do tipo par-par é sempre nulo (38, 39, 41).

O modelo de camadas fornece uma boa visualização dos estados de energia do núcleo.

Assumindo os nucleons como férmions, é posśıvel mostrar que os núcleos mais pesados

têm uma maior densidade de estados excitados em relação aos núcleos mais leves (40).

Também para um dado núcleo, a separação de energia entre estados é menor para

valores maiores de energia. O fato da densidade de estados excitados crescer rapidamente

com o número de massa A reflete o fato de que em baixos ńıveis de energia a excitação

é associada com uma única part́ıcula. Para valores mais altos de energia, o número de

nucleons envolvidos cresce, aumentando o número de configurações posśıveis para novos

valores de excitação (40).

Cada núcleo possui um ńıvel de limiar para os estados excitados. Acima do limiar, o

processo de excitação-deexcitação pode quebrar o núcleo em núcleos mais leves. Abaixo do

limiar os estados sempre decaem para ńıveis energeticamente mais baixos, eventualmente

para o ńıvel fundamental, emitindo fótons. Como um fóton emitido transporta com ele

pelo menos uma unidade de momento angular, o estado do núcleo emissor após o evento

de emissão possuirá novo momento angular. Como veremos, este fato traz consigo uma

regra de transição a qual tem estreita relação com as técnicas de espectroscopia nucleares

e será abordado adiante (38–40, 42).

Como consequência do fato dos nucleons serem férmions, núcleos com número de

massa A par têm momento angular múltiplos inteiros de ~. Para número de massa A

ı́mpares, o momento angular é múltiplo de ~

2
.

O momento angular I do núcleo obedece às relações fundamentais do momento angular

em mecânica quântica (38, 40, 49):

[Ix, Iy] = i~Iz (2.1)

[Ii, Ij] = i~εijkIk

A componente de I, medida sobre um dado eixo, por exemplo, IZ, tem magnitude

m~ (onde m é o número quântico magnético, inteiro ou semi-inteiro), e é um membro da
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sequência (I, I − 1, .... − I) (38, 39, 41, 42, 50).

Associado a I existe o vetor momento de dipolo magnético µI, relacionado por:

µI

µN

= IgI (2.2)

ou

µI = γI~I, (2.3)

onde: µN é o magnéton nuclear, ou seja, a unidade de medida do momento magnético

nuclear. γI é a razão giromagnética. gI é o fator g nuclear.

A magnitude do magnéton nuclear é dado por:

µN =
e~

2mpc
(2.4)

Onde mp é a massa do próton e c a velocidade da luz no vácuo.

Desta expressão percebemos que o magneton nuclear é cerca de 2000 vezes menor que

o magneton de Bohr. Os valores experimentais dos momentos magnéticos individuais do

próton e do nêutron são (39) µp = 2, 79eµN µn = −1, 91µN

O valor experimental de µN é surpreendente, uma vez que o neutron não possui carga

elétrica. Este resultado é indicativo de que o neutron possui uma estrutura mais complexa.

Isto também é verdade para o próton. De fato, se o fator g 6= 2, a part́ıcula possui uma

sub-estrutura, que é o caso de prótons e neutrons (39).

Segundo Ashok (39) os resultados experimentais encontrados para o momento magnético

µI , para quase todos os núcleos estão entre -3µN e 10µN . Isto é indicativo de que ocorre

um forte emparelhamento de nucleons de modo a haver algum tipo de cancelamento entre

os momentos nucleares dos nucleons. Também mostra experimentalmente a não existência

de elétrons no interior do núcleo (39).

Os elétrons do próprio átomo de prova podem gerar um campo H na região do volume

nuclear do próprio átomo (38) (42). Este campo pode ser considerado como devido as

contribuições (43, 44, 46, 51, 52): Campo devido ao Momento Magnético Orbital do átomo

de prova. Campo devido ao Momento de Spin do átomo de prova. Campo gerado pelo

termo do contato de Fermi, isto é, o campo devido aos elétrons s no interior do núcleo.
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Para um dado núcleo, com I diferente de zero, então na presença de H haverá uma

interação entre I e H. Escolhendo arbitrariamente a direção de H como sendo a direção

z, a energia da interação é dada por (38, 40):

Wmag = −µI · H (2.5)

Wmag = −µz.H (2.6)

A energia correspondente ao estado Iz é dada por:

E(Iz) = −µ.
Iz

I
.H (2.7)

Portanto, haverão (2I + 1) estados posśıveis de energia correspondentes as (I, I −

1, .... − I) projeções de I na direção z (38, 40, 41).

A interação −µI · H é uma interação hiperfina (hf). Esta denominação vem da ne-

cessidade de distingui-la da denominação interação fina, que é usada para o acoplamento

spin-orbital do átomo. Do ponto de vista da mecânica quântica ambas são de mesma

natureza (38).

É esperado que haja acoplamento entre o momento angular nuclear I, e o momento

angular J devido aos elétrons do átomo a que pertence o núcleo. I e J tem a mesma

ordem de grandeza (41). Considerando o modelo vetorial para o átomo, temos :

F = I + J (2.8)

A soma se dá de acordo com a teoria da soma de momentos angulares em mecânica

quântica. Isto significa que ao aplicarmos a equação 2.8, o momento angular F possui

estados degenerados (38, 40, 41):

F = {J + I, J + I − 1, ......,−|I − J |} (2.9)

Os ńıveis de energia do multipleto em F são dados por (38):

∆W I,J = −
1

2
.µI

H(0)

IJ
.[F (F + 1) − I(I + 1) − J(J + 1)] (2.10)
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A expressão acima representa valores quantizados de energia.

Como decorrência da segunda Lei de Newton, o torque mútuo entre µI e µJ causa

uma precessão de I e J em torno de F. Para um campo externo fraco aplicado numa dada

direção, F precessionará em torno do campo externo, enquanto I e J precessionam em

torno de F. Caso o campo externo seja forte, então I e J precessionam independentemente

em torno do campo externo (38, 41). Purcell e Bloch desenvolveram independentemente

métodos de medição da frequência de precessão. Estes métodos impulsionaram o apare-

cimento da técnica de espectroscopia por ressonância nuclear (38, 41).

2.3 Campo Magnético Hiperfino

O Campo Magnético no volume nuclear do átomo de prova, no contexto da espec-

troscopia Mössbauer de 57Fe, é denominado campo hiperfino sendo um dos parâmetros

de interesse. A sua medida e sua interpretação revelam a ordem magnética local do

absorvedor.

O campo hiperfino pode ser medido quando há ocorrência do chamado efeito Zeeman

nuclear, isto é, quando H é suficientemente forte para causar desdobramento de ńıveis

nucleares de energia do átomo de prova.

No caso espećıfico do ion 57Fe, o momento angular nuclear toma valor I=1
2

no es-

tado fundamental, e no primeiro estado excitado toma valor I=3
2
. Se H for diferente

de zero no volume nuclear, as degenerescências, tanto do estado fundamental, como do

estado excitado, serão levantadas. Representando o estado fundamental por | 1
2
〉, o seu

desdobramento se dá nas componentes: | 1
2
, +1

2
〉 e | 1

2
,−1

2
〉. O primeiro estado exci-

tado | 3
2
〉, desdobra-se nas seguintes componentes: | 3

2
, +3

2
〉, | 3

2
, +1

2
〉,| 3

2
,−1

2
〉 e | 3

2
, +3

2
〉

(43–45, 48, 51, 52).

Na Figura 4 mostramos uma representação das transições que ocorrem no 57Fe quando

da ocorrência do efeito Zeeman nuclear. Esta é uma figura adaptada da referência (43).

Uma breve discussão sobre as regras de transições permitidas é feita posteriormente.

Considerando ~H um campo estacionário no núcleo, na direção z, ele interage com o

momento de dipolo magnético nuclear ~µ, segundo:

H = − ~H · ~µ (2.11)
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Figura 4: Transições Permitidas no átomo de Fe devido ao Campo Hiperfino (43).

H = −gIµN
~I · ~H (2.12)

H é o Hamiltoniano do sistema. gI é o fator nuclear. µN é o magnéton nuclear. ~I é

o momento angular do núcleo.

Pela teoria do momento angular em mecânica quântica, o número de componentes

para um dado valor de estado I, é (2I + 1). As energias de cada sub-estado são soluções

de uma equação de auto valores (49). Estes valores serão dados por:

Em = −gµNHmI (2.13)

onde, mI é o número quântico nuclear magnético (43, 44, 46, 51, 52):

mI = (I, I − 1, ...... − I) (2.14)
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2.4 Momento Elétrico de Quadrupolo

Alguns núcleos no estado estacionário possuem momento elétrico de quadrupolo Q

diferente de zero, decorrente da não esfericidade do núcleo. Estes núcleos tem a forma de

um elipsóide de revolução.

Do ponto de vista das interações hiperfinas, Q 6= 0 implica que se este núcleo estiver

imerso em um campo elétrico E externo não homogêneo haverá uma interação eletrostática

entre o núcleo e o campo E. Esta interação pode levantar a degenerescência do estado

nuclear fundamental. O valor do momento quadrupolar de uma distribuição clássica de

cargas elétricas é fartamente descrito na literatura (38, 41, 53, 54). Uma explanação

sucinta do significado de clássico de Q é dada por Enge (41).

Seja U(x, y, z) o potencial elétrico na região do núcleo, e ρ(x, y, z) a densidade de

carga com centro de massa na origem do sistema de coordenadas. A energia de interação

entre U e ρ será dada por:

E =

∫
U(x, y, z)ρdτ (2.15)

Expandindo o potencial U(x, y, z) em série de Taylor em torno da origem, tem-se:

E = U(0)

∫
ρdτ + (2.16)

(
∂U

∂x
)

∫
xρdτ + (

∂U

∂y
)

∫
yρdτ + (

∂U

∂y
)

∫
yρdτ +

1

2
(
∂2U

∂x2
)

∫
x2ρdτ +

1

2
(
∂2U

∂y2
)

∫
y2ρdτ +

1

2
(
∂2U

∂z2
)

∫
z2ρdτ +

(
∂2U

∂x∂y
)

∫
xyρdτ + (

∂2U

∂x∂z
)

∫
xzρdτ + (

∂2U

∂y∂z
)

∫
yzρdτ

O primeiro têrmo é a interação monopolar correspondente à uma carga puntiforme. Os

termos que contém as primeiras derivadas em x, y e z correspondem à interação dipolar.

Esta é nula devido a simetria da densidade de carga elétrica em torno do centro de massa.

Os seis últimos termos que contém as segundas derivadas em x,y e z constituem os termos

do momento de quadrupolo.

Observe-se que, mesmo que o momento dipolar seja nulo, não é necessário que a

simetria seja esférica. De fato, para momento quadrupolar 6= 0, o núcleo assumirá forma

não-esférica, ainda que a interação dipolar seja nula.
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Para os seis últimos termos da expansão pode-se observar que: os termos que envolvem

os produtos xy, xz e yz são nulos devido a simetria da distribuição de carga; considerando

z como o eixo de simetria, as integrais sobre x2 e y2 são iguais. O termo quadrupolar é,

então, dado por:

∆E =
1

2
(
∂2U

∂z2
)

∫
z2dτ +

1

2

∂2U

∂x2
+ (

∂2U

∂y2
)

∫
x2 + y2

2
ρdτ (2.17)

Usando a equação de Laplace para a região em torno do núcleo, a expressão acima

pode ser simplificada.

∂2U

∂x2
+

∂2U

∂y2
+

∂2U

∂z2
= 0 (2.18)

Agora usando a relação:

r2 = x2 + y2 + z2 (2.19)

obtem-se:

∆E =
1

4

∂2U

∂z2

∫
(3z2 − r2)ρdτ (2.20)

∆E =
eQ

4

∂2U

∂z2
(2.21)

onde, Q é:

Q =
1

e

∫
(3z2 − r2)ρdτ (2.22)

Esta expressão de Q é a definição do momento de quadrupolo para uma distribuição

clássica. Dimensionalmente, Q tem valor de área. Uma unidade usual para as dimensões

de área em f́ısica nuclear é o barn (1barn = 10−24cm2). As componentes do momento

quadrupolar indicam o quanto o núcleo se afasta da simetria esférica para assumir a forma

de um elipsóide de rotação (forma oblata ou prolata) (41).

A análise acima nos mostra o seguinte: uma distribuição não esférica de cargas na

presença de um campo E não homogêneo implica numa interação hiperfina, na qual se

deve considerar um termo, além do termo referente a interação puntual Coulombiana, a

fim de contemplar toda a energia envolvida na interação. Jackson (53) apresenta uma

solução concisa e elegante deste assunto para distribuições clássicas.

Para o núcleo, a interação quadrupolar deve ser calculada a partir do acoplamento

entre I e J. É necessário, então, redefinir Q do ponto de vista da mecânica quântica. Segrè

(38) define Q como o valor esperado < 3z2 − r2 > para a função de onda da densidade de
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carga do núcleo (38). Esta abordagem é necessária, tendo em vista que as definições dos

parâmetros hiperfinos estão marcadamente associados a fenômenos de natureza quântica.

Considerando que, sobre um núcleo de momento I, atua um potencial elétrico ϕ,

devido aos elétrons do próprio átomo, Segre (38) define dois sistemas de coordenadas: um

sistema de coordenadas com eixo z paralelo ao momento angular eletrônico J, e um sistema

de coordenadas com eixo ζ paralelo ao momento nuclear I. A escolha de eixos aproveita

as simetrias existentes no sentido de simplificar expressões. A energia eletrostática é dada

por WE = e
∫

ρnϕdτ .

A abordagem a seguir é apresentada por Segre (38): expandindo o potencial na vizi-

nhança da origem do sistema (centro do núcleo) tem-se:

WE = e

∫
ρ[ϕ(0) + (∇ϕ · r) +

1

2
(ϕxxx

2 + 2ϕxy + ....)]dτ (2.23)

onde

ϕxy =
∂2

∂x∂y

(2.24)

O primeiro termo é o potencial da carga pontual, o termo (∇ϕ · r) corresponde ao

momento dipolar, portanto, é nulo. No terceiro termo, os termos cruzados serão nulos

devido a simetria da carga em torno de J. O termo de energia devido ao quadrupolo é:

WQ =
e

2
(Qxxϕxx + Qxxϕxx + Qxxϕxx) (2.25)

Onde Qxx, Qyy e Qzz são dados por:

Qxx =

∫
ρnx

2dτ (2.26)

Qyy =

∫
ρny2dτ

Qzz =

∫
ρnz

2dτ

Uma vez que ∇2ϕ = 0 na região em torno do núcleo e devido a simetria, ϕxx = ϕyy

podemos escrever que:

ϕzz = −2ϕxx (2.27)
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Segue-se então que podemos escrever para o termo de energia relativo ao desdobramento

quadrupolar, o seguinte:

WQ =
ϕzz

4
e

∫
(3z2 − r2)ρndτ (2.28)

Agora consideraremos o sistema de coordenadas relativas ao núcleo (ζ, η, ξ) onde ζ é

paralelo a I. Sendo a distribuição de carga simétrica em relação a ζ pode-se afirmar:

Qη = Qξ (2.29)

Qηζ = Qηξ = Qξζ = 0

e também:

r2 = η2 + ξ2 + ζ2 = x2 + y2 + z2 (2.30)

Qrr = Qηη + Qζζ + Qξξ

Qrr = Qxx + Qyy + Qzz

Lembrando que

cos2ζz + cos2ηz + cos2ξz = 1 (2.31)

Fica,

Qzz = Qηη(1 − γ2) + Qηηγ2 (2.32)

Onde,

γ = cosζz = cos(ÎJ) = cosθ (2.33)

Nas igualdades acima verifica-se que θ é o ângulo entre os dois eixos de simetria ζ e z

os quais pertencem ao sistema núcleo e ao sistema átomo, respectivamente. É, portanto,
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o ângulo entre o momento nuclear I e o momento eletrônico J.

Esta expressão transfere o desenvolvimento da expressão do quadrupolo, do âmbito da

análise clássica para o âmbito da mecânica quântica devido ao fato de que a determinação

de cos(ÎJ) é uma problema no domı́nio da mecânica quântica, conforme impĺıcito no

acoplamento entre I e J.

Combinando as eq.2.29, eq.2.30 e eq.2.31 acima, é posśıvel escrever:

3Qzz − Qrr = Q(
3

2
γ2 −

1

2
) (2.34)

Lembrando que os três primeiros polinômios de Legendre são:

P0(x) = 1 (2.35)

P1(x) = x

P2(x) =
1

2
(3x2 − 1)

De modo que é posśıvel escrever:

3Qzz − Qrr = QP2(cosθ) (2.36)

e

WQ =
eQ

4
ϕzzP2(cosθ) (2.37)

relembrando que,

cosθ =
I · J

IJ
(2.38)

e,

3

2
(
I · J

IJ
)2 −

1

2
=

3

2

C2 − 2I2J2

4I2J2
(2.39)

onde,
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C = 2I · J (2.40)

ou

C = F (F + 1) − I(I + 1) − J(J + 1) (2.41)

Esta passagem conduz finalmente o desenvolvimento clássico do momento quadrupolar

para o domı́nio quântico, no qual WQ assume valores discretos. Conforme Segre (38), a

expressão para a energia da interação quadrupolar é:

WQ =
eQϕzz

4

3

2

C(C + 1) − 2I(I + 1)J(J + 1)

I(2I − 1)J(2J − 1)
(2.42)

A expressão acima indica, que devido a interação quadrupolar, existe a possibilidade

da remoção da degenerescência de estados de energia.

Representando o estado fundamental do 57Fe por | 1
2
〉, e o primeiro estado excitado por

| 3
2
〉, a interação com um campo elétrico não homogêneo, se dará, gerando as componentes

| 3
2
,±3

2
〉 e | 3

2
,±1

2
〉 (43–45, 48, 51, 52) da forma com é visualizada na Figura 5. Esta Figura

foi adaptada de (43).

O campo elétrico no volume nuclear é originado por (44, 46, 51, 52): a) cargas elétricas

de átomos vizinhos b) elétrons de valência do próprio átomo de prova c) polarização dos

elétrons das camadas internas do átomo de prova d)distribuição de cargas externas com

baixa simetria.

Desta forma, a análise das linhas espectrais resultantes da interação quadrupolar,

fornece o valor do parâmetro hiperfino denominado momento quadrupolar, cujo valor

reflete a simetria da distribuição das cargas elétricas na esfera de coordenação do átomo

de prova 57Fe.

2.5 Deslocamento Isomérico

Outra interação hiperfina, considerada na Espectroscopia Mössbauer, é devida à in-

teração núcleo-elétrons s. Ocorre com mais intensidade em átomos com maiores números

de massa A (40).

Esta interação deve-se à probabilidade diferente de zero da função de onda dos elétrons



2.5 Deslocamento Isomérico 40

Figura 5: Transições relativas a interação quadrupolar para o 57Fe (43).

s no interior do volume nuclear. A função de onda de um elétron em um átomo, pode ser

descrita por (49, 55):

Ψn,l,m = Rnl(r)Θl,mΦm(φ) (2.43)

A probabilidade da posição dos elétrons s é diferente de zero na origem (r=0), enquanto

os elétrons não-s têm probabilidades zero em r=0.

Na figura 6, os diagramas R(nl)2 e 4πr2 R(nl)
2 são obtidos das funções de onda de

elétrons s e d. Esta figura foi obtida da referência (55). Como o quadrado da função radial

é diferente de zero para os elétrons s em r=0, estes efetivamente penetram no volume

nuclear, dando origem a interação hiperfina conhecida como Deslocamento Isomérico.

Este efeito apenas desloca a energia potencial elétrica do núcleo, e como veremos, em

conjunto com o momento quadrupolar indica o estado de oxidação do átomo de prova e

o número de coordenação do mesmo (43, 44, 46, 51, 52, 55).

O deslocamento de energia pode ser expresso como (46, 56):

δE =

∫
∞

0

ρel(Vf (r) − Vp(r))4πr2dr (2.44)
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Figura 6: Função radial Rnl e função 4πr2Rnl versus posição r (55).

, onde
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Vp(r) = Z
e

r
⇐⇒ 0 ≦ r ≦ ∞ (2.45)

Vf (r) =
Ze

r
[
3

2
−

r2

2R2
] ⇐⇒ r ≦ R

Vf (r) = Z
e

r
⇐⇒ r ≥ R

,

e Vp(r) é o potencial eletrostático a uma distância r do núcleo devido a carga puntual

do mesmo. Vf (r) é o potencial eletrostático a uma distância r do núcleo, dado que o

núcleo tem um raio finito R. ρel é a densidade eletrônica no interior do volume nuclear.

Definindo a densidade de carga eletrônica no volume nuclear como:

ρel = −e|Ψ(0)|2 (2.46)

, onde Ψ(0) é a função de onda de elétrons s no volume nuclear temos:

δE =

∫
∞

0

−e|Ψ(0)|2(
Ze

r
[
3

2
−

r2

2R2
] − Z

e

r
(r))4πr2dr (2.47)

δE =
2π

5
Ze2R2|Ψ(0)|2 (2.48)

Porém, durante uma transição de estado associada ao processo de emissão-absorção

γ, o raio nuclear muda, e consequentemente a energia de interação também muda. Con-

siderando a diferença devido à variação do raio nuclear na transição γ, temos:

∆E =
2π

5
Ze2R2|Ψ(0)|2(R2

e − R2
g) (2.49)

onde, R2
e e R2

g são respectivamente, os raios do estado excitado e estado fundamental.

Não é posśıvel medir esta variação, mas é posśıvel medir experimentalmente a di-

ferença entre a variação da energia que ocorre no processo de emissão, e a variação da

energia que ocorre no processo de absorção. Normalmente, o átomo emissor e o átomo

absorvedor estão em ambientes qúımicos diferentes, cada um deles possuindo um valor

∆E caracteŕıstico de seu ambiente qúımico. Pode-se medir:

δ = ∆EA − ∆ES (2.50)
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δ é reescrito como:

δE =
2π

5
Ze2R2(R2

e − R2
g)[|Ψ(0)A|

2 − |Ψ(0)S|
2] (2.51)

onde os sub-́ındices A e S referem-se ao absorvedor e à fonte de radiação γ. As funções

de onda Ψ(0)A e Ψ(0)S estão relacionadas com o ambiente qúımico no qual a fonte e o

absorvedor estão imersas.

A densidade de elétrons s no volume nuclear é também senśıvel à densidade de elétrons

p e elétrons d, no átomo absorvedor. Isto é decorrente do fato de que a função de onda dos

elétrons s é influenciada pelos elétrons p e d. Na Figura 6 pode-se observar superposição

de orbitais s, p e d indicando claramente esta influência.

Como o deslocamento isomérico é um produto de fatores que contém propriedades

do núcleo e propriedades do ambiente qúımico que envolve o núcleo, o seu valor pode

ser usado para obter informações sobre a ordem local e do ambiente qúımico onde está o

átomo de prova, no presente caso, o Fe.

A interação hiperfina δ causa apenas um deslocamento da linha espectral, não le-

vantando nenhuma degenerescência de estados nucleares. No caso da Espectroscopia

Mössbauer de 57Fe, os valores de δ são sempre tomados em referência ao Fe metálico.

(43–48, 51, 52).

2.6 Transições γ e mecanismo de conversão interna

A emissão de radiação γ é um dos processos de decaimento de energia que ocorre no

núcleo, tal como a emissão de part́ıculas α e a emissão β. Uma abordagem rigorosa do

problema deve usar a teoria quântica de radiação. O conhecimento parcial a respeito das

forças nucleares representa uma dificuldade para uma teoria completa sobre o assunto.

(38, 42, 50)

O elemento radiador pode ser considerado uma distribuição de corrente confinada às

dimensões do núcleo. A frequência w do fóton emitido na transição entre os estados E1 e

E2 é dada por w = (E1−E2)
~

.

As leis de conservação do momento angular e da paridade tem um papel importante

na emissão de radiação eletromagnética pelo núcleo, pois estabelecem as regras de seleção

para as transições entre estados nucleares (38, 40, 42, 50). É útil fazer uma breve digressão
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sobre os conceitos envolvidos nas regras de seleção.

Todos os fenômenos envolvendo interações eletromagnéticas e interações fortes con-

servam a paridade. A exceção são as interações fracas (por exemplo, emissão β) (38, 40,

42, 50).

O conceito de paridade está relacionado a operação de inversão de coordenadas de

uma função de onda. O operador paridade atua sobre a posição r de forma a inverte-la

no espaço das coordenadas (x, y, z) (38, 40, 49) .

(x, y, z) −→ (−x,−y,−z) (2.52)

Definindo Π como o operador paridade, temos então:

HΠ = ΠH (2.53)

⇒ HΠ − ΠH = 0

onde H é o Hamiltoniano da interação. A expressão acima é a lei de conservação da

paridade: ela indica que a energia da interação independe do fenômeno ser descrito em

um sistema de coordenadas (x, y, z) ou (-x, -y, -z). O decaimento γ por ser uma interação

eletromagnética, deve obedecer a conservação da paridade (38, 42, 50).

É posśıvel distinguir dois tipos de funções de onda, ψ(+) e ψ(−), com as propriedades:

Πψ(+) = ψ(+) (2.54)

Πψ(−) = −ψ(−)

Um estado descrito por ψ(+) é dito possuir paridade par e um estado descrito por ψ(−)

é dito possuir paridade ı́mpar. A equação:

Πψ(r) = λψr (2.55)

é uma equação de auto valores. Aplicando duas vezes o operador Π sobre ψr temos:
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Π2ψ(r) = λ2ψr (2.56)

Π2ψ(r) = ψr

⇒ λ2 = 1

⇒ λ = ±1

(2.57)

Os auto valores λ = ±1, indicam que uma dada função de onda pode ser expressa como

uma soma de funções pares e funções ı́mpares. O conceito de paridade está relacionado

com a expansão do campo eletromagnético em componentes de multipolo (42, 50).

E e H podem ser expressos como a somatória de todos os seus componentes de mul-

tipolos (53). A expansão de multipolos em coordenadas esféricas carrega a informação da

dependência angular do campo eletromagnético.

Nesta abordagem, a expansão é feita em termos dos harmônicos esféricos dos cam-

pos E e H. As componentes podem ser classificadas como “magnéticas” e “elétricas”,

estando este conceito ligado ao de paridade. H e E podem ser expressos como possuindo

componentes de paridade par e componentes de paridade ı́mpar (38, 42, 50, 53).

Para H, é posśıvel escrever as equações abaixo:

H(−r) = H(r) (2.58)

H(−r) = −H(r)

para as componente de paridade par e ı́mpar, respectivamente.

A paridade de H determina a do campo Elétrico E: o campo elétrico associado

a componente H de paridade ı́mpar terá paridade par. O campo elétrico associado a

componente H de paridade par terá paridade ı́mpar. Este resultado é uma consequência

da equação de Maxwell para campos periódicos no tempo (42).

Em última análise, componentes de multipolo, e componentes de paridade par e pa-

ridade ı́mpar são representações matemáticas para o mesmo fenômeno, a propagação de

uma onda esférica. É de se esperar, portanto, que multipolos elétricos e magnéticos de

mesma ordem carreguem o mesmo momento angular, porém com paridades diferentes

(38, 42, 50):
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• paridade do multipolo elétrico l,m = (-1)l

• paridade do multipolo magnético l,m = -(-1)l

As regras de seleção traduzem as propriedades de conservação (40, 42, 50), ou seja:

(a) a conservação do momento: o momento angular inicial do núcleo é igual ao momento

angular final do núcleo mais o momento angular da radiação após a emissão γ. (b)a

conservação da paridade: a paridade do estado inicial é igual a paridade do estado final

após a emissão.

Segundo Weisskopf e Blatt (42), e segundo Goldanskii (43) et al. isto implica que:

(a) O momento angular do quantum γ absorvido ou emitido, Iγ, só pode tomar valores

dentro dos limites | Ie + Ig | ≥ Iγ ≥ | Ie − Ig |. (b) Se o estado excitado e o estado

fundamental forem de mesmas paridades, a paridade do quantum γ deve ser positiva.

Se o estado excitado e o estado fundamental forem de paridades opostas, a paridade do

quantum γ deve ser negativa. Trazendo estes conceitos para a espectroscopia Mössbauer

de 57Fe temos a seguinte regra de seleção para as transições (43, 44):

∆mI = 0,±1 (2.59)

Onde mI é o número quântico magnético, e as transições permitidas serão:

• Transições permitidas para a Interação Quadrupolar:

|
1

2
, +

1

2
〉 → |

3

2
, +

3

2
〉 (2.60)

|
1

2
,−

1

2
〉 → |

3

2
,−

3

2
〉
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• Transições permitidas para a Interação Magnética:

|
1

2
, +

1

2
〉 → |

3

2
, +

3

2
〉 (2.61)

|
1

2
, +

1

2
〉 → |

3

2
, +

1

2
〉

|
1

2
, +

1

2
〉 → |

3

2
,−

1

2
〉

|
1

2
,−

1

2
〉 → |

3

2
,−

3

2
〉

|
1

2
,−

1

2
〉 → |

3

2
,−

1

2
〉

|
1

2
,−

1

2
〉 → |

3

2
, +

1

2
〉

Todas as transições relevantes na espectroscopia Mössbauer de 57Fe satisfazem a regra

de seleção para a conservação de paridade (43, 46). Desta forma, somente a regra de

seleção relativa à conservação do momento angular é mencionada na equação (2.59). Estas

transições são mostradas nas Figuras 5 e 4, respectivamente.

O chamado mecanismo de conversão interna consiste na transferência da energia de

uma transição nuclear para um elétron pertencente ao próprio átomo. O elétron adquire

energia suficiente para ser ejetado e, neste caso, não há a emissão γ (38, 40). No caso do

57Fe, a conversão interna é da ordem de 9,4% (56).

2.7 Decaimento do 57Co em 57Fe

A Figura 7 mostra o esquema de decaimento 57Co → 57Fe. O 57Co promove uma

captura de elétrons, resultando no 57Fe com estado nuclear excitado I=5
2
. A transição para

o estado fundamental se dá por um dos seguintes mecanismos: (a) emissão de fóton com

energia 137 keV diretamente para o estado fundamental.(b) emissão de fóton com energia

123 keV para o estado I=3
2

(c)emissão de fóton com energia 14,4 keV do estado I=3
2

para

o estado fundamental. A radiação γ com energia 14,4 keV, é usada para a observação do

Efeito Mössbauer através da filtragem dos sinais eletrônicos no espectrômetro (43–45, 52).

2.8 Espectroscopia Mössbauer de 57Fe

A Espectroscopia Mössbauer (57E.M.) teve ińıcio logo em seguida à descoberta do

Efeito Mössbauer (E.M.). O E.M. consiste na interação ressonante de radiação γ com
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Figura 7: Diagrama para o Decaimento 57Co → 57Fe.

um sólido. Estudando a absorção ressonante da radiação de 129keV do 191Ir em 1958,

Rudolph Mössbauer diminuiu a temperatura da fonte e do absorvedor esperando observar

a diminuição da absorção ressonante. Ele observou justamente o efeito contrário: um

aumento da absorção ressonante. Interpretando profunda e corretamente os resultados

e suas implicações descobriu o fenômeno da absorção sem recuo. Neste trabalho, foi

descoberto o Efeito Mössbauer. (51, 52, 57).

Examinando cuidadosamente as expressões do campo magnético hiperfino, desdobra-

mento quadrupolar e deslocamento isomérico, pode-se observar que os Hamiltonianos que

descrevem estas interações hiperfinas são sempre o produto de um fator dependente das

propriedades do núcleo por um fator dependente das propriedades do ambiente eletrônico

que cerca o núcleo do átomo de prova. Este é um ponto chave na espectroscopia Möss-

bauer de 57Fe, porque a torna capaz de extrair informações da ordem de curto alcance do

composto sob estudo.

As aplicações da Espectroscopia Mössbauer de 57Fe abrangem diversas áreas entre

outras:(a) F́ısica Nuclear: a Espectroscopia Mössbauer de 57Fe permite o estudo de pro-

priedades nucleares como a medição de Momentos de Quadrupolos e raios nucleares

(55, 58).(b) Matéria Condensada: fornece dados para a compreensão da estrutura dos

sólidos que contenham o átomo de prova, no caso o Fe. Estes dados são: o estado de

oxidação do ı́on Fe, número de coordenação do Fe, distorções na esfera de coordenação

do Fe, indicação de transições estruturais, concentração relativa de Fe2+/Fe3+, comporta-

mento magnético do Fe na estrutura estudada, transições magnéticas, tamanho de crista-

lito, grau de covalência de ligações. Contribui para o entendimento de reações qúımicas
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no estado sólido, e fornece os dados sem que haja contaminação ou inutilização da amos-

tra.(25, 27, 28, 43, 44, 46, 48, 59–61). (c) Geociências: a Espectroscopia Mössbauer de

57Fe é muito utilizada no estudo das propriedades de rochas e solos. O conhecimento

do estado de oxidação do ı́on Fe e da razão Fe2+/Fe3+ é fundamental para a compre-

ensão da história geoqúımica de um sistema. A 57E.M. é uma técnica absolutamente

necessária para a caracterização de minerais em fases amorfas.(25, 27, 28, 44, 48, 60). (d)

Ciências ambientais: tem sido relatados trabalhos usando 57 Espectroscopia Mössbauer

no estudo de corrosão devido a poluição atmosférica, e outros tipos de contaminação at-

mosférica (62, 63). É importante ressaltar que as aplicações citadas acima não exaurem

completamente o campo de aplicações da espectroscopia Mössbauer de 57Fe, uma vez

que o elemento Fe é um dos mais abundantes da crosta terrestre, e participa de grandes

números de processos industriais, e processos biológicos nos organismos vivos. As ciências

planetárias, e o estudo de meteoritos também são campos de aplicação da espectroscopia

Mössbauer de 57Fe.

2.9 Emissão-Absorção ressonante e estado sólido

O entendimento do efeito Mössbauer passa pelo conceito de recuo do átomo emissor e

absorvedor. Se o núcleo de um átomo hipoteticamente livre emite um fóton γ, haverá um

recuo deste átomo. Neste caso, a energia do fóton difere da energia de separação entre

os ńıveis de energia da transição que lhe deu origem, pois o fóton γ perde, na emissão,

um valor de energia ER, devido ao recuo do núcleo emissor. Na emissão, a energia do

fóton γ emitido sofre um deslocamento no valor da energia de recuo ER. No processo de

reabsorção por um núcleo, um incremento de energia ER é requerido, uma vez que o fóton

deve prover, para o átomo absorvedor, a energia de excitação nuclear mais a energia de

recuo ER.

Nestas condições, a interação do fóton γ com um absorvedor não se dará em modo

ressonante. Para haver absorção ressonante deve haver superposição do espectro de ab-

sorção e do espectro de emissão da fonte e absorvedor. A energia a ser compensada

deve ser 2ER. Isto é feito movimentando-se a fonte através de um aparato experimen-

tal próprio. Quando isto ocorre temos o Efeito Mössbauer que consiste na interação

ressonante. (43–46, 48, 51, 52, 56). Devido a oscilação térmica dos átomos emissores

(absorvedores) em torno de uma posição de equiĺıbrio numa dada temperatura, as linhas

espectrais de emissão (absorção) sofrem um alargamento.
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Num sólido o átomo possui liberdade vibracional. No processo de absorção de radiação

γ por sólido cristalino, a absorção da energia do fóton incidente se dará segundo um

dos dois mecanismos: com a criação de fônons ou em modo ressonante (sem a criação

de fônons). A energia vibracional dos modos de vibração só pode variar em valores

quantizados:

0,±~w,±2~w,±3~w... (2.62)

portanto, o mecanismo de absorção da radiação γ está intrinsecamente relacionado com

os modelos do estado condensado da matéria. Em geral, faz-se uso dos modelos mais

simples e antigos da teoria dos sólidos para abordar esta interação que são os modelos

de Einstein e de Debye (43, 44, 46, 52). Como é bem conhecido, estes modelos foram

criados para justificar os valores do calor espećıfico de substâncias a baixas temperaturas.

Embora pertencentes a velha mecânica quântica, e não usem o conceito de fônons, podem

ser usados como fórmulas de interpolação (64).

No modelo de Einstein, o sólido pode ser visto como um grande número de osciladores

harmônicos lineares vibrando todos com uma mesma frequência caracteŕıstica wE. A

energia de cada oscilador é dada por (64):

Et = ~wE(n +
1

2
) (2.63)

Chamando de f a fração ressonante, ou seja, a fração que pode absorver a radiação

em modo ressonante, ou ainda chamando-a de fração livre de recuo, é posśıvel, usando o

o modelo de Einstein, determina-la como: (43, 44, 46)

f = e(−k2<x2>) (2.64)

onde, k é o número de onda da radiação, e < x2 > é o valor médio quadrático da amplitude

vibracional do átomo de prova na rede. Sendo

k2 =
4π2

λ2
(2.65)

temos

f = e(−4π
2

<x
2

>

λ2 ) (2.66)
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Esta é uma abordagem muito simplificada, porém suficiente para conduzir a uma

interpretação fenomenológica consistente com os resultados experimentais nos seguintes

aspectos: (a) A fração f diminui com o aumento da energia da radiação Eγ. Isto explica

a preferência pelo Fe como elemento Mössbauer no qual a transição é de 14,4keV . (b)

A fração f diminui com o aumento da amplitude de vibração do átomo ressonante, por

conseguinte, diminui com o aumento de temperatura.

Adotando-se o modelo de Debye, um modelo mais elaborado do que o modelo de

Einstein, que leva em conta uma distribuição de frequências de vibração nos osciladores

que estruturam o sólido (64), é posśıvel obter uma expressão mais elaborada para a fração

livre de recuo (43). A partir do modelo de Debye, Goldanskii (43) obtém f fazendo as

seguintes hipóteses simplificadoras: (a) A rede tem um átomo por célula unitária.(b) A

magnitude do momento de um fônon de uma dada energia, é independente da sua direção

na rede.(c) Todas as direções de emissão de fônons são igualmente prováveis. Neste caso,

a fração de livre de recuo f ou fração ressonante é dada por (43, 44, 46, 52):

f = exp[−
6ER

kBΘD

(
1

4
+

T 2

Θ2
D

∫ Θ/T

0

xdx

ex − 1
)] (2.67)

,

onde kB é a constante de Boltzmann, ΘD é a temperatura de Debye, T é a temperatura

absoluta.

Observando as expressões de f, quer se use o modelo de Einstein, quer se use o modelo

de Debye, pode-se concluir que f é maior para menor energia de recuo, f é maior para

temperaturas mais baixas e f é maior para maiores temperaturas de Debye, isto é, para

ligações mais fortes do núcleo na rede.

2.10 Experimento Mössbauer

Os parâmetros Mössbauer relevantes são: deslocamento isomérico (δ), desdobra-

mento quadrupolar (∆), campo magnético hiperfino (BHF) e largura de linha(Γ). Estes

parâmetros são obtidos da análise espectral dos resultados experimentais.

Para uma amostra paramagnética, a obtenção dos parâmetros δ e ∆ indicam o estado

de oxidação e o número de coordenação do ı́on Fe. Esta atribuição é feita pela análise

da faixa onde caem os valores numéricos dos parâmetros. Em revisão recente, Kuzmann

et al. (48) apresentam valores atualizados para a atribuição de valores dos parâmetros,
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segundo normas estabelecidas pela IUPAC. Quando a amostra apresenta o Efeito Zeeman

Nuclear, de acordo com a Figura 9, é posśıvel estimar a magnitude do campo Hiperfino

BHF.

Figura 8: Espectro de uma amostra paramagnética indicando o deslocamento isomérico
δ e o desdobramento quadrupolar ∆.

Figura 9: Espectro de uma amostra magnética indicando o deslocamento isomérico δ e o
campo magnético hiperfino BHF.

A interpretação dos resultados é uma tarefa não-trivial e exige considerações deta-

lhadas sobre as peculiaridades do sistema em questão. O composto pode ser amorfo,
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onde podem haver átomos de prova em diferentes estados de oxidação e números de co-

ordenação; fases paramagnéticas e fases magnéticas podem coexistir, como, por exemplo

em compósitos, nos quais se deseja preservar as propriedades elétricas de um material e

as propriedades magnéticas do outro material do compósito.

Os fenômenos induzidos pelos tamanho do cristalito tem uma relação especial com os

resultados em espectroscopia 57Fe Mössbauer. Com a diminuição do tamanho do cristalito,

a relação Área
V olume

aumenta, fazendo com que os efeitos da superf́ıcie do cristalito tornem-se

mais pronunciados. Com a diminuição do tamanho do cristalito, a energia contida na sua

ordem magnética começa a ter ordem de grandeza próxima à energia térmica da amostra.

Neste domı́nio de dimensões, começa a ser observado o fenômeno de superparamagnetismo.

Neste fenômeno em particular, a espectroscopia Mössbauer de 57Fe torna-se insubstitúıvel

no estudo de cristalitos com tamanho abaixo de 1000 nm (59).
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3 Hidróxidos Duplos Lamelares

tipo Mg-Fe

3.1 Preparação das amostras e Técnicas

Todos os reagentes qúımicos usados na preparação das amostras foram usados tais

como recebidos, sem nenhum processo de purificação. Todas as soluções foram preparadas

com água deionizada. As amostras foram preparadas no Laboratório de Qúımica do

Estado Sólido da Unicamp, sob a coordenação do Professor Oswaldo L. Alves.

Os compostos duplo lamelares com razões molares Mg
Fe

=2 e Mg
Fe

=4, denominados aqui

Mg2Fe e Mg4Fe respectivamente, foram sintetizados pelo método de co-precipitação sob

pH variável.

Uma solução aquosa (70mL) contendo 0,1 mol de Mg(NO3)2¦6H2O e 0,05 e 0,025 mol

de Fe(NO3)3¦9H2O, respectivamente, foi adicionada sob agitação mecânica em 150 mL de

NaOH (2,0 mol/L) e Na2CO3 (0,1 mol/L). Durante a śıntese, a temperatura foi mantida

em 45±3oC. Uma vez que a adição dos nitratos foi completada, uma fina camada foi

obtida e levada ao aquecimento por 2h à temperatura de 85 ± 3oC, para envelhecimento.

Os pHs finais destes materiais variaram entre 8-9 para a Mg2Fe e 12-13 para o Mg4Fe. Os

produtos obtidos foram isolados por filtração e lavados várias vezes com água deionizada

sob pH 7-8. Finalmente, os produtos foram secos a 60oC por 24 h.

O tratamento térmico das amostras Mg2Fe e Mg4Fe foi realizado na faixa de tempera-

tura 100-900oC. Todas as amostras foram aquecidas ao ar, com uma taxa de aquecimento

de 10oC/min, e mantidas na temperatura de tratamento por 1 hora. O processo de re-

hidratação ou reconstrução da estrutura lamelar foi realizado nas amostras decompostas

termicamente em 400oC e 500oC. Para tanto, uma quantidade de 50 mg de cada amostra

foi colocada em 10 mL de solução de Na2CO3 (0,1 mol/L) e mantido sob agitação em

temperatura ambiente por 48h. Os produtos de re-hidratação foram isolados por centri-

fugação, lavados várias vezes com água deionizada e secos a temperatura de 60 oC por 24
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h.

Os ensaios de caracterização das amostras consistiram em: (a) Difração de raios X

(b) Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) (c) Análise Termogravimétrica (d) Análise

Qúımica (d)Espectroscopia Mössbauer de 57Fe.

Os padrões de difração de raios X (DRX) foram obtidos com um difratômetro marca

Shimadzu XRD6000 com linha de radiação CuKα (λ=1,5406 Å), operando com 30 mA e

40 kV. Uma taxa de varredura de 1o/min foi empregada. Os ensaios de raios X (DRX)

foram realizados na faixa de 30-600oC usando um forno de alta temperatura Shimadzu

HA1001. Antes de cada medição, foram usados 15 minutos para estabilização da tempe-

ratura das amostras.

Os espectros de infravermelho (FTIR) foram obtidos usando um espectrômetro Bomen

MB na região de 4000-400cm−1 com resolução superior a 4 cm−1. As análises termogra-

vimétricas foram realizadas usando um instrumento TA Instruments 50 ATG 2050, na

faixa de temperatura de 25-970 oC com taxa de aquecimento de 5oC/min sob fluxo de ar

(100mL/min). As análises qúımicas para Mg e Fe foram realizadas após a dissolução das

amostras em 0,1 mol/L Hcl, em um espectrômetro ótico de emissão, marca Perkin-Elmer

(modelo Optima 3000DV). A microanálise (carbono e nitrogenio) foi realizada usando-se

um instrumento Perkin-Elmer Model 2400 CHN Analyser.

As medições dos espectros Mössbauer foram realizadas em temperatura ambiente,

utilizando geometria padrão de transmissão, com espectrômetro em modo de aceleração

constante e fonte radiativa de 57Co em matriz de Ródio. A análise dos espectros Möss-

bauer foi realizada usando o software de ajuste Normos, que faz uso de um conjunto de

Lorentzianas para computar a contribuição de cada curva para o espectro total de trans-

missão, através do método de mı́nimos quadrados. Todos os Deslocamentos Isoméricos

são relativos ao ferro metálico (α-Fe).

3.2 Resultados e Discussão

Os resultados da análise qúımica para o Mg, Fe, e a razão C/N são mostrados na

Tabela 3. A razão molar das amostras Mg2Fe e Mg4Fe, tais como preparadas, têm

valores próximos aquelas das soluções de partida, portanto, indicando que o método de

śıntese utilizado foi eficiente.

Os valores das razões C/N sugerem que as cargas negativas do nitrato e do carbonato
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Tabela 3: Resultados da análise qúımica das amostras Mg2Fe e Mg4Fe.
Amostra Mg2+(%massa) Fe3+ Mg/Fe C/N
Mg2Fe 17,6 21,5 1,9 0,6
Mg4Fe 21,5 13,3 3,8 3,0

estão contrabalançando a carga positiva das camadas tipo brucita. O ânion nitrato é

proveniente dos reagentes usados como precursores, Mg(NO3)2¦6H2O e Fe(NO3)3¦9H2O.

A presença de duas espécies aniônicas (nitrato e carbonato), ao invés de somente car-

bonato, é atribúıda ao método de śıntese. É conhecido que compostos do tipo hidrotalcitas

com uma única espécie aniônica são obtidos somente através de métodos espećıficos, como,

por exemplo, os métodos de reconstrução estrutural ou tratamento hidrotérmico. Os va-

lores da razão C/N estão relacionados ao método de preparação usado (pH variável). O

fenômeno da presença de duas espécies aniônicas na região interlamelar da hidrotalcita

após a śıntese, ao invés de somente uma delas, tem sido também observada por outros

autores (65).

Figura 10: ATG-(eixo vertical esquerdo) e sua derivada-(eixo vertical direito) para a
amostra Mg2Fe.

O comportamento térmico das amostras de hidrotalcitas foi primeiramente investigado

através de análise termogravimétrica (ATG). Os resultados de ATG para as amostras

Mg2Fe e Mg4Fe estão mostrados nas Figuras 10 e 11.

As hidrotalcitas tipo Mg-Fe perdem massa desde a temperatura ambiente até 600

oC. A decomposição claramente ocorre em dois passos distintos. O primeiro passo (25
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Figura 11: ATG-(eixo vertical esquerdo) e sua derivada-(eixo vertical direito) para a
amostra Mg4Fe.

oC -170oC) corresponde à perda de água adsorvida na superf́ıcie externa e a remoção

de água da região interlamelar. Este resultado é consistente com os trabalhos de Ko-

vanda (17) e Chmielarz (65), que investigaram a decomposição térmica das hidrotalcitas

usando outra técnica, a espectrometria de massa. As amostras Mg2Fe e Mg4Fe perde-

ram, respectivamente, 12,3% e 14,6% da sua massa inicial neste intervalo. O segundo

intervalo de temperatura (de 170 oC a 600 oC) corresponde à perda de massa devido

a decomposição dos ânions interlamelares bem como da dehidroxilação das lamelas das

hidrotalcitas (17, 26, 66).

Os valores de temperatura na qual ocorrem as posições do terceiro pico na análise

termogravimétrica (ATG) são diferente para as amostras Mg2Fe e Mg4Fe. Este resultado

é atribúıdo as diferentes concentrações dos ânions nitrato e carbonato no espaço interla-

melar. Este comportamento está relacionado com as diferentes interações ânion-camada

lamelar e será discutido adiante.

A perda total de massa até 600 oC foi em torno de 40% da massa inicial para ambas

as amostras Mg2Fe e Mg4Fe. Nenhum evento térmico com perda de massa significativa

foi observado acima de 600 oC.

As curvas inferiores nos difratogramas de raios X apresentados nas Figuras 12 e 13

representam os resultados para as amostras Mg2Fe e Mg4Fe tais como preparadas. Os

difratogramas, para ambas as amostras, indicam um alto grau de cristalinidade, e todos
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Figura 12: Difratograma de raios X dos produtos obtidos após a decomposição térmica
da amostra Mg2Fe. As medidas foram realizadas a temperatura ambiente. As

temperaturas de tratamento térmico estão listadas na
Figura.(+)hidrotalcita;(¥)MgO;(•)MgFe2O4

os picos de difração podem ser indexados ao grupo espacial R3̄m, revelando, assim, que as

amostras se cristalizaram em uma estrutura com simetria romboédrica, como esperado.

Analisando os difratogramas, resultam os seguintes valores para os parâmetros de

célula que estão apresentados na tabela 4.

Estes valores estão em acordo com os dados da literatura para as hidrotalcitas. Vucelic

et al (13) observaram uma variação no parâmetro a alterando a concentração de Fe nas

hidrotalcitas tipo MgFe, quando a razão molar varia de 2 para 4. No presente trabalho,

a resolução das medidas não é suficiente para observar uma variação com a precisão

observada por Vucelic et al.(13).
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Figura 13: Difratograma de raios X dos produtos obtidos após a decomposição térmica
da amostra Mg4Fe. As medidas foram realizadas a temperatura ambiente. As

temperaturas de tratamento térmico estão listadas na
Figura.(+)hidrotalcita;(¥)MgO;(•)MgFe2O4

O parâmetro c depende da razão Mg/Fe, sendo maior para a amostra Mg2Fe. Em

relação ao parâmetro c, Vucelic et al (13) observaram um comportamento oposto. Esta

diferença de resultados é atribúıda à natureza do material interlamelar que, no nosso caso,

é composto de carbonato e nitrato, enquanto que no trabalho de Vucelic et al. (13) as

hidrotalcitas têm apenas o ânion carbonato no espaço interlamelar. Esta discussão será

retomada adiante.

Nenhuma fase secundária, tais como Fe(OH)3 e Mg(OH)2 foi observada nas curvas de

difração de raios X para os compostos hidrotalcitas tais como preparados.

As Figuras 12 e 13 mostram a sequência dos difratogramas para as várias temperaturas
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Tabela 4: Valores dos parâmetros de célula.
Amostra a(Å) c(Å)
Mg2Fe 3,1 23,6
Mg4Fe 3,1 23,2

de calcinação às quais as hidrotalcitas foram submetidas. Mudanças relevantes foram

observadas para as amostras hidrotalcitas calcinadas, no intervalo de temperatura de 300-

500 oC. Os picos bem definidos de difração nas amostras iniciais vão sendo substituidos por

picos largos, indicando uma perda da ordem de longo alcance na amostra. O alargamento

dos picos evidencia que a decomposição térmica das hidrotalcitas passa por uma etapa

caracterizada por uma acentuada desordem estrutural.

Somente com o crescimento posterior da temperatura de aquecimento para valores

acima de 500 oC, os picos começam a se tornar mais estreitos e mais bem definidos. Os

difratogramas para as amostras tratadas a 900oC indicam a presença de fases cristalinas.

Estas fases foram indexadas como óxidos MgO (periclase, grupo espacial Fm3m-JCDPS

45-0946) e MgFe2O4 (magnesioferrita, grupo espacial Fd3m-JCPDS 36-0398).

Outra provável fase a ser formada após uma decomposição térmica em altas tempera-

turas pode ser a maghemita (Fe2O3) (17). Pela difração de raios X não é posśıvel definir

exatamente se esta fase está presente ou não nas amostras, uma vez que os picos de di-

fração localizam-se na mesma posição angular das fases MgO e MgFe2O4. Esta discussão

será retomada posteriormente, analisando os espectros obtidos através da espectroscopia

Mössbauer de 57Fe.

O espectro Mössbauer para a amostra Mg2Fe, tal como preparada, possui uma as-

simetria nas linhas do dubleto. Uma posśıvel causa deste tipo de assimetria pode ser

o efeito textura. Neste efeito, a assimetria possui uma dependência com o ângulo de

incidência entre o feixe de radiação e a amostra (43, 44). Esta dependência pode ser

verificada variando-se a posição angular do porta-amostras. É suficiente fazer uma me-

dida comparativa entre um ângulo de incidência normal e um ângulo de incidência igual

a 54, 7o, o chamado ângulo mágico.

O espectro obtido para a configuração de ângulo mágico (Figura 14) exibe o mesmo

perfil assimétrico tal como o observado para a incidência normal, indicando, assim, que

o efeito textura não contribui para a assimetria observada. Em vista deste resultado, a

assimetria é atribúıda à desordem posicional do Fe3+ dentro da configuração octaédrica

Fe(OH)6. Isto é plauśıvel uma vez que octaedros vizinhos apresentam uma distribuição

aleatória de Fe3+ e Mg2+, e diferentes vizinhanças perturbam diferentemente o ı́on Fe3+.
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Figura 14: Espectro Mössbauer da amostra Mg2Fe obtido com incidência normal (θ=0o)
e na configuração de ângulo mágico (θ=54,7o).

Em consequência, a melhor alternativa para ajuste dos espectros é no modo de distribuição

(25). O espectro Mössbauer pode ser analizado considerando uma distribuição de curvas

Lorentzianas para levar em conta os diferentes ambientes qúımicos no qual o ı́on Fe
3+ está

inserido.

A assimetria observada no espectro Mössbauer da Figura 14 poderia também ser

atribúıda à presença de Fe2+ em configuração “low-spin”. Esta hipótese, entretanto, é

improvável porque em uma hidrotalcita cujo cátion divalente é o Fe2+, este é claramente

identificados na configuração “high-spin” (67, 68). Além disso, hidrotalcitas contendo

Fe3+ e Fe2+ são de coloração escura o que não é o caso das amostras estudadas aqui.

Análises qúımicas ultra-senśıveis, através dos métodos dicromato (quantitativo) e

metil-glioxima (qualitativo) foram realizadas nas amostras. Nestes dois métodos não

foi encontrada nenhuma evidência da presença de Fe2+ nos compostos hidrotalcitas tipo

Mg-Fe.

Nas figuras 15 e 16 mostramos os espectros Mössbauer das amostras Mg2Fe e Mg4Fe
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Figura 15: Espectros Mössbauer para amostra Mg2Fe tratadas termicamente em
diferentes temperaturas. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente.

tratadas termicamente em diferentes temperaturas. As medidas foram realizadas à tempe-

ratura ambiente. Observamos que os espectros exibem um dubleto para todas as amostras

até uma temperatura de tratamento térmico de 700oC, conforme as Figuras 15 e 16.

Para temperaturas de tratamento acima de 700oC o espectro começa a desenvolver

um perfil de sexteto. Este perfil é t́ıpico de uma configuração magnética na qual o efeito

Zeeman nuclear é observado. O campo hiperfino torna-se suficientemente forte para re-

mover a degenerescência do estado fundamental e do primeiro estado excitado do 57Fe,

nesse caso devido ao aumento do tamanho de cristalito das fases magnéticas.

Em ambas as amostras tratadas a 800oC, o sexteto está superposto a um significativo

dubleto. Para a amostra Mg4Fe observa-se que o dubleto é mais intenso em relação ao

sexteto enquanto que para a amostra Mg2Fe o dubleto é menos intenso.

Para ambas as amostras tratadas em 900 oC, o dubleto perde intensidade (Figuras



3.2 Resultados e Discussão 63

Figura 16: Espectros Mössbauer para amostra Mg4Fe tratadas termicamente em
diferentes temperaturas. As medidas foram realizadas à temperatura ambiente.

17 e 18) embora sua intensidade relativamente ao sexteto continue alta para a amostra

Mg4Fe, como mostra a Figura 18.

Todos os parâmetros Mössbauer obtidos através de rotinas de ajuste são mostrados

nas Tabelas 5 e 6. As linhas das tabelas denominadas como c.mag1 e c.mag2 são as com-

ponentes magnéticas dos espectros obtidas no ajuste realizado em modo de distribuição.

Observe-se que o desdobramento quadrupolar e a largura de linha são ligeiramente

maiores para as amostras tratadas entre 300oC e 600oC. Isto indica que as amostras estão

mais desordenadas nesta região de temperatura de tratamento, devido a decomposição

das camadas, o que está em acordo com os resultados de difração de raios X.

A fim de obter uma comparação detalhada das estruturas magnéticas, os espectros

das amostras tratadas a 800 oC e 900 oC são mostrados em separado nas Figuras 17 e 18.

Os sextetos foram ajustados usando-se uma rotina de ajuste no modo distribuição.
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Tabela 5: Parâmetros Mössbauer para amostra Mg2Fe em função da temperatura de
tratamento.

Amostra Śıtio ∆ Q(mm/s) δ(mm/s) B(T) Γ(mm/s) p(%)
Mg2Fe Fe3+ 0,7 0,39 - 0,29 -

350 Fe3+ 0,85 0,41 - 0,49 -
400 Fe3+ 0,80 0,4 - 0,4 -
500 Fe3+ 0,90 0,39 - 0,37 -
600 Fe3+ 0,90 0,39 - 0,37 -
700 Fe3+ 0,85 0,38 - 0,93 -
800 Fe3+ 0,73 0,21 - - 11,95 -

c.mag.1 0,09 0,11 28,21 - 39,5 -
c.mag.2 0,00 0,18 43,33 - 48,55 -

900 Fe3+ 0,92 0,17 - - 4,0 -
c.mag.1 0,02 0,17 44,25 - 52,4 -
c.mag.2 0,00 0,18 47,53 - 42,2 -

ReHT 3+ 0,70 0,38 - 0,41 -

Tabela 6: Parâmetros Mössbauer para amostra Mg4Fe em função da temperatura de
tratamento.

Amostra Śıtio ∆ Q(mm/s) δ(mm/s) B(T) Γ(mm/s) p(%)
Mg4Fe Fe3+ 0,65 0,42 - 0,38 -

300 Fe3+ 0,85 0,42 - 0,48 -
400 Fe3+ 0,85 0,41 - 0,40 -
500 Fe3+ 0,7 0,42 - 0,40 -
600 Fe3+ 0,8 0,39 - 0,43 -
700 Fe3+ 0,8 0,39 - 0,64 -
800 Fe3+ 0,79 0,19 - - 35,9

c.mag.1 0,21 0,13 21,85 - 19,4
c.mag.2 0,04 0,19 42,56 - 44,7

900 Fe3+ 0,88 0,22 - - 7,6
c.mag.1 0,04 0,18 44,84 - 47,8
c.mag.2 0,02 0,18 47,85 - 44,6

ReHT 3+ 0,70 0,43 - 0,40 -



3.2 Resultados e Discussão 65

Figura 17: Espectro Mössbauer para amostra Mg2Fe tratada em 800oC e 900oC.

Dos ensaios de difração de raios X, percebe-se que as amostras tratadas em 800oC

e 900oC tem uma melhor cristalinidade. De acordo com o padrão de raios X obtido,

as fases magnéticas formadas para amostras tratadas acima de 600oC são o espinélio

MgFe2O4 e possivelmente o Fe2O3. Uma vez que estas fases têm as posições dos picos

de difração muito próximos, é dif́ıcil atribuir em definitivo se o Fe2O3 está presente ou

não nas amostras. É conhecido que o espinélio MgFe2O4 é a fase dominante pois na

decomposição térmica das hidrotalcitas um espinélio do tipo M2+M3+O4 é sempre um dos

produtos de decomposição (1).

Nanopart́ıculas magnéticas exibem caracteŕısticas t́ıpicas relacionadas ao tamanho de

cristalito. Abaixo de um certo tamanho cŕıtico de cristalito, o espectro Mössbauer consiste

num dubleto. Este fenômeno é conhecido como superparamagnetismo. É conhecido que

a magnitude do campo magnético B depende do tamanho do cristalito (44) (59). O

alargamento do espectro exibido pelos sextetos deve-se à distribuição de tamanho dos

cristalitos no material.



3.2 Resultados e Discussão 66

Figura 18: Espectro Mössbauer para amostra Mg4Fe tratada em 800oC e 900oC.

Embora as medidas de difração de raios X indiquem que a fase MgFe2O4 começa a

aparecer na temperatura de tratamento de 600 oC, o espectro Mössbauer t́ıpico de uma

configuração magnética (sexteto) só começa a ser observado para temperaturas de trata-

mento igual ou maior que 800oC. À medida que a temperatura de tratamento aumenta, o

tamanho de grão aumenta acarretando um aumento na magnitude do campo hiperfino. O

espectro obtido para as amostras tratadas a 600oC e 700oC representam as fases superpa-

ramagnéticas para as quais os cristalitos de MgFe2O4 são ainda muito pequenos. Assim,

aumentando a temperatura de tratamento térmico, o cristalito aumenta de tamanho, e o

efeito Zeeman nuclear começa a ser observado a partir de 800oC para ambas as amostras.

Podemos notar que a magnitude de B aumenta para a amostra tratada em 900oC. As

curvas das distribuições de probabilidade P(bhf) vs. campo magnético hiperfino estão

mostradas nas Figuras 19,20, 21, 22. Nestas Figuras é observado um menor valor médio

do campo magnético hiperfino para as amostras tratadas a 800 oC, em relação as amostras

tratadas à 900 oC.



3.2 Resultados e Discussão 67

Figura 19: Distribuição de probabilidade do campo magnético hiperfino para a amostra
Mg2Fe calcinada a 800 oC.

Figura 20: Distribuição de probabilidade do campo magnético hiperfino para a amostra
Mg4Fe calcinada a 800 oC.

A taxa de crescimento dos cristalitos de MgFe2O4 depende da concentração de Fe.

Esta hipótese é suportada pelos resultados experimentais de espectroscopia Mössbauer de

57Fe mostrados nas Figuras 17 e 18. Quando comparados os espectros obtidos para as

amostras Mg2Fe e Mg4Fe, torna-se claro que a taxa de crescimento do cristalito é menor

para a amostra com menor concentração de Fe, ou seja, a amostra Mg4Fe. Mesmo para

temperatura de tratamento de 900oC, alguns cristalitos de menor tamanho ainda estão
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Figura 21: Distribuição de probabilidade do campo magnético hiperfino para a amostra
Mg2Fe calcinada a 900 oC

Figura 22: Distribuição de probabilidade do campo magnético hiperfino para a amostra
Mg2Fe calcinada a 900 oC

presentes nas amostras, pois vê-se que o dubleto central ainda está presente.

Usando a equação de Scherrer,

L =
kλ

βcosθ
(3.1)
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a evolução do tamanho médio do cristalito L pode ser estimada a partir dos resultados

da difração de raios X. Os resultados estão mostrados na Figura 25. Nesta Figura, pode-

se observar que o tamanho de cristalito para a amostra Mg2Fe é maior do que para a

amostra Mg4Fe. Ambos,porém, possuem uma tendência de atingir o mesmo tamanho,

quando a temperatura do tratamento térmico aumenta.

Figura 23: Difratograma de raios X obtidos in situ durante a decomposição térmica da
amostra Mg2Fe.

No tratamento em temperaturas mais altas, as nanopart́ıculas coalescem para formar

cristalitos de tamanhos bem maiores, na faixa de mı́crons. A razão p(%) entre a fase su-

perparamagnética e a fase magnética, corresponde à razão da área do dubleto central/área

dos sextetos e pode ser avaliada a partir do espectro Mössbauer. Os resultados corres-

pondentes são mostrados nas Tabelas 5 e 6, onde é observado que a amostra Mg4Fe exibe

valores mais altos de p(%) do que a amostra Mg2Fe, indicando, assim, que que a amostra
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Figura 24: Difratograma de raios X obtidos in situ durante a decomposição térmica da
amostra Mg4Fe.

Mg4Fe tem cristalitos menores que a amostra Mg2Fe em concordância com os resultados

de raios X.

3.3 Decomposição térmica in situ

A fim de obter mais dados a respeito do processo de decomposição das hidrotalcitas,

medidas de raios X in situ foram realizadas. Millange et al. (69) realizaram experimentos

semelhantes para as hidrotalcitas do tipo Mg-Al. As temperaturas para as quais os

difratogramas de raios X, mostrados são baseadas nas temperaturas realizadas nos ensaios

termogravimétricos.
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Figura 25: Evolução do tamanho do cristalito para as amostras Mg2Fe e Mg4Fe
determinadas a partir dos dados de difração de raios X.

O comportamento dependente da temperatura observado durante o ensaio in situ das

amostras Mg2Fe e Mg4Fe está em acordo com os resultados mostrados na Figura 19.

Aumentando a temperatura, as modificações estruturais da estrutura lamelar inicial são

significativas, resultando que ambas as amostras exibem padrões de raios X t́ıpicos de

fases de baixa cristalinidade, para a faixa de temperatura de 300-500 oC.

O comportamento do pico de difração (003) em função da temperatura é marcante.

Quando a temperatura aproxima-se de 170oC, na qual a toda a água adsorvida e toda

a água no interior da região interlamelar é liberada da estrutura, o pico de difração

(003) desloca-se em direção a ângulos mais altos, indicando um decréscimo na distância

interlamelar.

Os valores da distância interlamelar c’ e o parâmetro de rede a, que representa a

distância média cátion-cátion, foram obtidos dos experimentos de difração de raios X e

seus valores estão listados nas tabelas 7 e 8 para diferentes temperaturas de tratamento

térmico. Estes valores indicam que o espaçamento c’ diminui com o aumento da tempera-

tura, resultado que é discutido adiante. Contrariamente, o parâmetro a não varia quando

a temperatura aumenta. Um comportamento similar foi relatado por Kanezaki (70), em

hidrotalcitas do tipo Mg-Al.

Ambas as amostras, Mg2Fe e Mg4Fe, experimentaram uma contração interlamelar.

Esta é significativamente mais forte para a amostra Mg4Fe do que para a amostra Mg2Fe.
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Tabela 7: Parâmetros de rede em função da temperatura para a amostra Mg2Fe.
Temperatura (oC) espaçamento c’(Å) a(Å)

25 7,9 3,1
100 7,9 3,1
175 7,6 3,1
250 7,5 3,1
300 7,5 -
400 colapso da E.Lamelar -

Tabela 8: Parâmetros de rede em função da temperatura para a amostra Mg4Fe.
Temperatura (oC) espaçamento c’(Å) a(Å)

25 7,7 3,1
100 7,7 3,1
175 7,5 3,1
250 6,5 3,1
300 6,4 -
400 colapso da E.Lamelar -

Este comportamento é atribúıdo às diferentes concentrações das espécies aniônicas na

região interlamelar. A concentração de ânions depende da concentração de Fe, a qual é

responsável pelas cargas positivas nas camadas. No caso da amostra Mg2Fe, há uma alta

concentração de ânions, e a repulsão entre os ânions compete com a contração interlame-

lar,então,a distância interlamelar não é fortemente reduzida, como é o caso da amostra

com concentrações aniônicas menores (Mg4Fe). Mais ainda, a natureza dos compostos

interlamelares afeta a magnitude da contração. A fim de obter um melhor entendimento

do mecanismo de contração interlamelar e sua conexão com a concentração aniônica e

as espécies na região interlamelar, examinemos novamente a análise qúımica mostrada na

Tabela 3. Foram determinados que as razões C/N são 0,57 e 2,98 para as amostras Mg2Fe

e Mg4Fe, respectivamente. Uma vez que o teor de nitrato é mais alto que o teor de Car-

bonato para a amostra Mg2Fe, esta amostra não experimenta uma contração lamelar tão

drástica, como acontece para a amostra Mg4Fe. É conhecido que para as hidrotalcitas

contendo nitrato como trocador de ânions, a contração interlamelar é pequena porque

estes anions não se ligam às camadas lamelares via uma ligação covalente (71). Desta

forma, as hidrotalcitas com mais Nitrato na região interlamelar, comportam-se de modo

similar àquelas cujo ânion interlamelar é o nitrato.

Este comportamento é claramente percebido na amostra Mg4Fe, a qual tem mais Ni-

trato do que carbonato em sua região interlamelar. Neste caso, a contração interlamelar

é em torno de 1,2Å. A contração observada para a amostra Mg4Fe é devida ao “grafting”

dos ânions carbonato, os quais formam com a rede cristalina uma ligação covalente (70).
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Estes diferentes ńıveis de interação entre ânions e camada brucita explicam porque a

sáıda dos ânions da estrutura da hidrotalcitas (de acordo com resultados de ATG) ocorre

para a amostra Mg4Fe em temperaturas mais altas do que para a amostra Mg2Fe. As-

sim, o comportamento da distância interlamelar durante a decomposição térmica é uma

combinação térmica de dois efeitos, um relacionado com a natureza qúımica da espécie

aniônica (carbonato vs. nitrato), e o outro com a natureza f́ısica do ambiente interlamelar

(repulsão entre as espécies aniônicas).

O espectro de absorção no infravermelho mostrado na Figura 26 para as amostras

Mg2Fe e Mg4Fe são t́ıpicos dos hidróxidos duplos lamelares e concordam bem com resul-

tados t́ıpicos relatados para as Hidrotalcitas (72).

A banda observada em 3500 cm−1 é atribúıda ao modo de estiramento do O-H(νO−H)

presente nas camadas lamelares e da água interlamelar adsorvida. O ombro observado em

3000 cm−1 (assinalado na Figura 26) com uma seta é indexado às ligações de hidrogênio

que unem a água e os ânions dispersos na região interlamelar. O modo em torno de 1640

cm−1 é indexado à deformação HOH (δH−O−H).

Figura 26: Espectro de absorção no infravermelho (FTIR) das amostras Mg2Fe e Mg4Fe.

A banda observada em 1400 cm−1 é composta de dois picos: Um pico estreito centrado

em 1385 cm−1 e um pico mais largo (marcado na Figura 26 com uma seta de baixo para

cima), está centrado em 1370 cm−1. O modo locado em em torno de 1370 cm−1 representa

o modo de estiramento assimétrico do ânion carbonato, enquanto o modo locado em 1385

cm−1 representa o modo de estiramento assimétrico do ânion nitrato. Um pico estreito é
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t́ıpico do ânion nitrato o qual exibe um intenso modo vibracional no infravermelho (71).

É bem conhecido que tanto os deslocamentos quanto os desdobramentos dos modos de

vibração de várias espécies moleculares comparadas aos valores da molécula livre são de-

vidos ao ambiente no qual os ânions estão incorporados, e às várias ligações de hidrogênio.

Isto leva as espécies aniônicas (carbonatos e nitratos) a experimentar efeitos de abaixa-

mento de simetria (71). A evidência para este fenômeno é o aparecimento do ombro em

torno de 1480 cm−1 (marcado com um ćırculo vazio) que é atribúıdo ao desdobramento do

modo ν3 do carbonato. O modo em 1050cm−1 (marcado com um ćırculo cheio) é atribúıdo

ao modo ν1 do carbonato ou nitrato que não é ativo ao IR na simetria D3h (a configuração

do ânion livre). O aparecimento dos modos 1480 cm−1 e 1050 cm−1 sugere que os ânions

tem uma simetria mais baixa que D3h e que os novos modos se tornaram ativos devido à

quebra de degenerescência e a ativação de modos inativos. O modo locado em 680 cm−1

foi identificado como sendo o modo ν4 dos ânions carbonato. As bandas abaixo de 1000

cm−1 são originados devido às vibrações metal-oxigênio.

O ensaio de difração de raios X mostrou que ocorre um forte decréscimo na distância

interlamelar (de 7,7 para 6,5Å) quando a amostra Mg4Fe alcança a temperatura de 250oC.

A primeira justificativa para esta contração interlamelar poderia ser a remoção da água

adsorvida e interlamelar observada no ensaio de ATG em torno de 175oC. Entretanto,

a magnitude deste decréscimo não é compat́ıvel somente com a remoção da água adsor-

vida e interlamelar, e uma justificativa alternativa para este fenômeno é necessária. A

fim de melhor entender o processo f́ısico-qúımico responsável pela contração interlamelar

durante o tratamento térmico, foram realizados experimentos de espectroscopia de ab-

sorção de infravermelho (FTIR) na região espectral das espécies aniônicas (carbonatos e

nitratos)(Figura 27).

Da temperatura ambiente até 100oC, somente pequenos deslocamentos são observa-

dos, revelando que para este intervalo do tratamento térmico, as espécies presentes per-

manecem praticamente inalteradas. No intervalo de temperaturas 175-300 oC, alterações

importantes são observadas no espectro de infravermelho. Uma banda em torno de 1520

cm−1 (assinalada com uma seta para baixo) e de 1350 cm−1 (assinalada com uma seta

para cima) aparecem no espectro (Figura 27). Estas novas bandas são atribúıdas à forte

interação (“grafting”) dos ânions carbonato com a camada lamelar, modificando drasti-

camente a configuração quase-ĺıquida na região interlamelar.

O fenômeno de “grafting” entre os ânions e as camadas leva à formação de uma nova

fase lamelar com uma distância interlamelar menor do que a observada na amostra inicial.
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Figura 27: Espectro de absorção de infravermelho (FTIR) da amostra Mg4Fe tratada
termicamente na faixa de 100-500oC.

Esta hipótese é suportada pelo resultado de raios X in situ, discutido préviamente. Para

temperaturas maiores do que 300oC a banda em 1520 cm−1 não é mais observada e o

modo ν3 perde intensidade de forma significativa. Estes resultados indicam que os ânions

agora estão em um ambiente diferente e a fase formada durante o processo de “grafting”

foi destrúıda e o aparecimento de algum pico de difração pode ser atribúıdo à formação de

uma solução sólida. Tanto o carbonato como o nitrato nesta temperatura sáıram fora da

estrutura. O fenômeno de ‘grafting” tem sido observado em outros compostos hidróxidos

duplos lamelares como Mg-Al (70), Ni-Co e Ni-Fe (73) e Cu-Zn (74). Mesmo nas amos-

tras tratadas térmicamente a 500oC duas bandas locadas em 1460 cm−1 (larga) e 1385

cm−1 (estreita) podem ser observadas. Elas são atribúıdas aos ı́ons Nitrato e Carbonato

remanescentes na estrutura. Isto está de acordo com relatos prévios da literatura, os quais

indicam que a remoção completa das espécies aniônicas ocorre somente em temperaturas
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acima de 700oC. Este resultado é observado também nos ensaios de termogravimetria

(ATG) mostrados nas Figuras 10 e 11.

3.4 Reconstrução Estrutural de Hidrotalcitas tipo Mg-

Fe

Após o processo de decomposição, os experimentos de re-hidratação foram realizados a

fim de reconstruir a estrutura inicial. Os produtos de decomposição das amostras Mg2Fe e

Mg4Fe obtidos por tratamento térmico foram colocados em solução de carbonato. Para as

amostras tratadas em 500oC, a estrutura original das hidrotalcitas foi recuperada conforma

ilustrado na Figura 28.

Figura 28: Difratogramas de raios X das amostras reconstrúıdas (a)(ReHT2) e
(b)(ReHT4) em comparação com as amostras Mg2Fe e Mg4Fe.

A eficiência do processo de reconstrução não é tão boa para a amostra Mg2Fe quanto

o é para a amostra Mg4Fe. Entretanto, observa-se que todos os picos de difração presentes

nas amostras originais tais como preparadas, são observados no difratograma das amostras

reconstrúıdas.

A reconstrução da amostra Mg4Fe é tão completa que o seu difratograma é prati-

camente o mesmo da fase original, exceto pelas intensidades relativas de alguns picos,

larguras de linhas e intensidades absolutas. Pequenas diferenças nas larguras de linha são



3.4 Reconstrução Estrutural de Hidrotalcitas tipo Mg-Fe 77

Tabela 9: Parâmetros de rede e distância interlamelar para amostras reconstrúıdas.
Amostra c’(Å) a(Å)
ReHT2 7,8 3,1
ReHT4 7,8 3,1

atribúıdas à diferentes tamanhos de cristalito. A distância interlamelar (espaçamento c’)

e o parâmetro de rede a para as amostras hidrotalcitas reconstrúıdas são mostradas na

Tabela 9.

Deve ser notado que o espaçamento c’ varia para diferentes razões Mg/Fe. Para a

amostra ReHT4 ele possui maior valor. No caso das amostras reconstrúıdas, o espaço

interlamelar é composto apenas da espécie aniônica CO2−
3 , e a expansão em relação ao

valor original,do parâmetro d para a amostra Mg4Fe, é consistente com as observações

feitas por Vucelic et al.(13)

Foram também realizadas medidas de espectroscopia 57Fe Mössbauer nas amostras

reconstrúıdas. (ver Figuras 29 e 30). Os dados Mössbauer mostram que as amostras

tratadas em torno de 500oC exibem os maiores desdobramentos quadrupolares e larguras

de linha, (Tabelas 5 e 6), indicando que o material, durante a decomposição térmica neste

intervalo de temperatura, está formando uma solução sólida, como foi inferido a partir

dos dados de raios X.

Os parâmetros hiperfinos são semelhantes aos das amostras de partida, indicando

que o ambiente local dos ı́ons Fe foi recuperado durante o processo de re-hidratação. Tal

mecanismo é possibilitado através da dissolução do sólido formado durante a decomposição

térmica, através de uma re-precipitação do hidróxido duplo lamelar, similarmente ao que

ocorre nas hidrotalcitas contendo Mg e Al (75). Esta hipótese é reforçada pelo fato de

que no material obtido da decomposição da amostra Mg/Fe uma fase isolada Mg(OH)2 é

observada.

O processo de reconstrução foi observado somente para amostras tratadas em 400oC

e 500oC, sendo mais eficiente para a temperatura de tratamento térmico 500oC e para

razão molar Mg
Fe

=4.

A reconstrução se dá porque logo após a destruição da estrutura lamelar, é formada

uma uma solução sólida (fase metaestável). Quando a temperatura de tratamento térmico

é muito alta em relação à temperatura na qual a estrutura lamelar é destrúıda, formam-se

algumas fases cristalinas estáveis, principalmente a fase espinélio MgFe2O4, e o processo

de reconstrução não pode mais ocorrer.
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Figura 29: Espectros Mössbauer da amostra Mg2Fe inicial e reconstrúıda ReHT2 após
decomposição térmica a 500 oC.

Para temperaturas intermediárias, nas quais o sistema não possui mais a estrutura

lamelar, e a barreira de energia para iniciar a nucleação das fases estáveis não foi ainda

vencida, as hidrotalcitas ainda podem ser reconstrúıdas. Diz-se então que a hidrotalcita

guarda a memória estrutural.

3.5 Experimentos de 57Fe Mössbauer in situ

Foram realizadas também uma série de medidas 57Fe Mössbauer in situ, a fim de

observar as variações da ordem local do ı́on de prova durante o processo de decomposição

térmica. Esta varredura em temperatura foi realizada com um passo pequeno, o que

se constitui em um diferencial em relação às varreduras em temperatura encontrada na

literatura referente ao estudo das decomposições térmicas de materiais lamelares. Do

nosso conhecimento, até à época da realização destas medidas, não havia sido relatado

experimento semelhante em hidróxidos duplos lamelares.

Estas medidas foram realizadas usando um forno, marca Janos, adaptado especifi-

camente para o experimento realizado. O aparato experimental é mostrado na Figura
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Figura 30: Espectros Mössbauer da amostra Mg4Fe inicial e reconstrúıda ReHT2 e
reconstrúıda ReHT4 após decomposição térmica a 500 oC.

31.

Os gráficos dos resultados experimentais são mostrados na Figura 32. Os espectros

correspondem ao espectros Mössbauer para a amostra Mg4Fe tal como preparada. Na

tabela 10 estão os parâmetros Mössbauer obtidos no experimento in situ.

Os valores do deslocamento Isomérico (δ) e do desdobramento quadrupolar (∆) indi-

cam claramente que o ı́on Fe está no estado de oxidação Fe3+, e em coordenação octaédrica

(44, 48). De 20 a 500 oC os espectros Mössbauer exibem uma distribuição de dubletos.

Dentro desta faixa de temperatura o estado de oxidação Fe3+ e a coordenação octaédrica

se mantêm. O deslocamento isomérico exibe uma dependência com a temperatura carac-

teŕıstica do efeito Doppler de segunda ordem (43, 44, 46), ou seja, o valor de (δ) diminui

à medida que a temperatura aumenta.

Analisando as variações dos parâmetros Mössbauer versus temperatura, é posśıvel

acompanhar em detalhes as variações estruturais mais significativas sofridas pela amostra.

Os resultados podem ser vistos na Figura 32 e todos os valores medidos estão indicados

na Tabela 10. Os ajustes foram feitos em modo de distribuição.
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Figura 31: Montagem do forno utilizado nos experimentos in situ de 57Fe Mössbauer
durante a decomposição térmica da amostra Mg4Fe.

Nenhuma anomalia é observada no caso do deslocamento isomérico. No caso do des-

dobramento quadrupolar, dois eventos são claramente identificados. Em torno de 180 oC

uma mudança abrupta é observada no gráfico desdobramento quadrupolar vs. tempera-

tura. Esta descontinuidade é atribúıda à transição de fase que a estrutura do hidróxido

duplo lamelar sofre quando o processo de “grafting” ocorre, tal como anteriormente dis-

cutido nos resultados de raios X in situ.

A nova ligação qúımica entre os ânions da região interlamelar e a camada brucita leva

a uma modificação no gradiente do campo elétrico local, no śıtio do Fe3+, modificando

os valores do desdobramento quadrupolar. A segunda mudança é observada na região de

temperaturas 300-350 oC, na qual o desdobramento quadrupolar é predominantemente

alto. Este comportamento indica que nesta faixa de temperatura um considerável efeito

de desordem estrutural acontece na amostra. Este dado é consistente com a indicação dos

difratogramas de raios X, o qual é t́ıpico de um material bastante desordenado estrutu-

ralmente.
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Figura 32: Espectros Mössbauer obtidos in situ durante a decomposição térmica da
amostra Mg4Fe.

O máximo no desdobramento quadrupolar em 300 oC é consistente com a hipótese

de que nesta região ocorre uma desordem estrutural acentuada na amostra, tal como

já observado nos difratogramas de raios X. Desta forma, combinando técnicas de longo

alcance, como difração de raios X, com uma técnica de verificação da ordem local da

estrutura, pode-se concluir dos ensaios in situ, que o processo de decomposição térmica

da hidrotalcita tipo Mg-Fe é altamente desordenado na região 300-400 oC.
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Tabela 10: Parâmetros Mössbauer em função da temperatura para a amostra Mg4Fe
obtidos no ensaio in situ.

Temperatura (oC) δ(mm/s) ∆(mm/s)
20 0,31 0,49
100 0,27 0,50
150 0,19 0,50
180 0,19 0,66
200 0,17 0,68
250 0,10 0,75
300 0,08 0,87
320 0,02 0,86
400 0,02 0,65
480 -0,03 0,70
500 -0,03 0,75
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4 Propriedades Térmicas e

Estruturais de Compostos

Hidrotalcitas Ternárias tipo

Co-Cu-Fe

4.1 Preparação das amostras e Técnicas

Os materiais de partida para a preparação das amostras da hidrotalcita tipo Co-Cu-

Fe foram: Co(NO3)2.6H2O (Vetec), Cu(NO3)2.3H2O (Synth), Fe(NO3)3.9H2O (Vetec),

Na2CO3 (Synth). Todos os reagentes foram usados como recebidos, e todas as soluções

foram preparadas com água deionizada. As amostras foram preparadas todas com razão

molar [Co2++Cu2+]
[Fe2+]

= 2. O método usado foi o de co-precipitação sob pH variável. Uma

quantidade de 200mL de uma solução aquosa de Co2+, Cu2+, e Fe3+ (a relação Co2+

+ Cu2+ =0,06 mol foi mantida constante) foi vagarosamente adicionada a outra solução

contendo 1,0 mol L−1 de NaOH e 0,3 mol L−1 de Na2CO3. As amostras obtidas com

conteúdo [Cu2+]
[Cu2++Co2+]

de razão molar de valores 0%, 10%, 30%, 50% e 100% foram subme-

tidas a um tratamento de envelhecimento de 60oC durante 40 horas. O pH da solução mãe

depois do processo de envelhecimento variou de 10,0 a 11,0. Os sólidos resultantes foram

isolados por filtração e lavados várias vezes com água deionizada até que o pH atingisse

7,0. Em seguida, os sólidos foram secados à temperatura de 60oC, por 24 horas. As amos-

tras são indicadas por HTCu seguido do valor nominal de Cu relativo a (Co2++Cu2+).

Por exemplo, HTCu30 significa uma amostra com valor de concentração de Cu de 30%

relativamente à concentração Co2++Cu2+.

As técnicas experimentais que foram utilizadas na caracterização das hidrotalcitas

tipo Cu-Co-Fe, são : análise qúımica, difração de raios X, espectroscopia de absorção de

infravermelho (FTIR), espectroscopia Mössbauer de 57Fe, análises termogravimétricas e

medidas de superf́ıcie espećıfica.
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As análises qúımicas para Cu, Co e Fe foram realizadas através da técnica ICPOES

(Inductively Coupled Optical Emission Spectrometry), usando um equipamento Perkin-

Elmer modelo Optima 3000DV, após a dissolução da amostra em 0,1 mol L−1 de HCl.

A fim de avaliar a presença de Co oxidado (Co3+) nas amostras, o método de ti-

tração por oxi-redução descrito por Zeng et al (76) foi usado. Aproximadamente 10mg

de cada amostra foi dissolvido em 20mL de uma solução de 1,0 mol L−1 de HCl sob leve

aquecimento.

Os padrões de difração de raios X foram obtidos com um difratômetro marca Shimadzu

XRD6000 com linha CuKα (λ=1,5406 Å) de radiação, operando com corrente 30 mA e

potencial de 40 kV. Uma taxa de varredura de 1o/min foi empregada. A fim de determinar

com precisão o parâmetro de célula a, as varreduras foram realizadas na região de 2θ igual

a 58-62o, usando uma taxa 0,1o min−1. As medições in situ foram realizadas na faixa de

temperatura 25-400 oC, usando um forno de alta temperatura HA1001 Shimadzu. A taxa

de aquecimento foi 5,0 oC min−1 e antes de cada medida um intervalo de tempo de 20

minutos foi esperado para se estabilizar a temperatura.

Os ensaios de espectroscopia de absorção de infravermelho (FTIR) foram realizados

empregando-se a técnica KBr. Foi usado um espectrômetro Bomem MB e as medições

foram feitas na região de 4000-400 cm−1. Os pastilhas foram preparadas usando-se 100mg

de KBr e 1mg da amostra a fim de eliminar os efeitos de concentração de massa nos

resultados. Um total de 16 varreduras com uma resolução de 4 cm−1 foi empregado para

obter cada espectro.

Os espectros na região 450-250 cm−1 foram obtidos no mesmo equipamento usando

a técnica de emulsão Fluorolube e uma janela de polietileno. A fim de obter as medidas

de espectroscopia de absorção de infravermelho (FTIR) da decomposição térmica, as

amostras foram calcinadas usando um forno Thermolyne F21100 com taxa de aquecimento

de 5oC min−1, e mantido em cada temperatura por 1h. Em seguida, as amostras foram

resfriadas a temperatura ambiente em um dessecador e os espectros foram obtidos usando

a técnica de emulsão Fluorolube (janela KBr) no domı́nio espectral 1550-1300cm−1.

As medidas Mössbauer foram realizadas em temperatura ambiente, usando geometria

de transmissão padrão e um espectrômetro em modo de aceleração constante com uma

fonte radioativa de 57Co em matriz de Ródio. A análise dos espectros foi realizada usando

a rotina de ajuste Normos, a qual faz uso de um conjunto de Lorentzianas e computa a

contribuição de cada curva para o espectro total através do método dos mı́nimos qua-

drados. Todos os deslocamentos isoméricos são relativos ao Fe metálico (α-Fe). Para
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Tabela 11: Análise qúımica elementar para as amostras de hidrotalcitas Co-Cu-Fe tais
como preparadas.

Amostra Co(a) Cu(a) Fe(a) Cu/Co(b) Cu/Co(b) M2+/Fe(b) M2+/Fe(b)

HTCu0 33,0 - 16,6 - - 1,99 1,90
HTCu10 33,2 4,5 18,2 0,11 0,13 1,99 1,95
HTCu30 26,4 13,3 18,6 0,43 0,47 2,00 1,97
HTCu50 18,9 21,8 18,3 0,99 1,07 1,99 2,03
HTCu100 - 47,6 20,6 - - 2,00 2,03

as medições em temperaturas diferentes da temperatura ambiente, foi usado um forno de

construção própria, (ver Figura 31) acoplado a um controlador de temperatura Eurotherm,

com precisão ±2%. As amostras foram mantidas por aproximadamente 20 minutos para

estabilização nas temperaturas desejadas antes de cada experimento.

As Análises Termogravimétricas (ATG) foram realizadas usando um equipamento TA

Instruments 500 TGA 2050, na faixa de temperatura 25-700 oC, com taxa de aquecimento

de 5 oC min−1, sob um fluxo de ar de 100mL min−1.

Os experimentos de Análise Térmica Diferencial (ATD) foram realizados usando um

instrumento Shimadzu, modelo 50WS, na faixa de temperatura de 25-650oC. As medições

foram realizadas sob fluxo de ar de valor 100mL min−1 e com taxa de aquecimento de 5oC

min−1.

As medidas de superf́ıcie espećıfica foram determinadas por absorção-deabsorção em

um instrumento Flowsorb 2300 Micrometrics Instrument Corp., usando o método BET.

4.2 Resultados e discussões

Os resultados da análise qúımica elementar são mostrados a seguir nas Tabelas 11 e

12.

Na tabela 11, as colunas com sobrescrito (a) referem-se ao resultado da porcentagem

em peso do elemento. As colunas com sobrescrito (b) referem-se a razão molar entre

os elementos indicados na respectiva coluna da tabela. As razões molares Cu2+/Co2+ e

M2+/Fe3+, observadas para os sólidos precipitados, estão muito perto das razões nominais

usadas para preparação das soluções de partida, indicando que o processo de precipitação

foi eficiente.

As fórmulas qúımicas calculadas para as hidrotalcitas estão na Tabela 12. A con-

centração de ânions carbonato foi calculada a partir da razão M2+

Fe3+ , considerando que
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Tabela 12: Análise qúımica elementar para as amostras de hidrotalcitas Co-Cu-Fe tais
como preparadas.

Amostra Fórmula c(Å) a(Å)
HTCu0 Co0,66Fe0,34(OH)2(CO3)0,17 0,34H2O 22,7 3,1
HTCu10 Co0,58Cu0,08Fe0,34(OH)2(CO3)0,17 0,23H2O 22,8 3,2
HTCu30 Co0,45Cu0,21Fe0,34(OH)2(CO3)0,17 0,13H2O 22,8 3,1
HTCu50 hidrotalcitas+Cu(OH)2 22,7 3,1
HTCu100 Não há formação de hidrotalcitas - -

nenhuma oxidação Co2+ −→ Co3+ ocorreu, conforme indicado pela análise qúımica para

todas as amostras. A amostra HTCu50 exibe uma fase hidrotalcita e uma outra fase iden-

tificada como sendo Cu(OH)2. A amostra HTCu100 não forma fase hidrotalcita. Estes

resultados serão comentados posteriormente, no ı́tem sobre difração de raios X.

É também assumido que o carbonato é o principal ânion interlamelar responsável

pelo balanço das cargas positivas existentes na camada tipo brucita. Esta hipótese é

suportada pelos resultados de espectroscopia de absorção no infravermelho, que serão

discutidos posteriormente. O teor da água adsorvida foi avaliado a partir dos resultados

da análise termogravimétrica.

Os difratogramas de raios X das amostras sintetizadas são mostradas na Figura 33.

As amostras HTCu0, HTCu10, HTCu30 e HTCu50 exibem o padrão t́ıpico da camada

cristalina de um hidróxido duplo lamelar pertencendo ao grupo espacial R3m (JCPDS 25-

0521)(61, 77). Para as amostras HTCu0, HTCu10 e HTCu30, nenhuma fase secundária

e nenhuma modificação da linha de base dos difratogramas foram observadas. Isto indica

que estas hidrotalcitas exibem uma única fase cristalina. Este não é o caso para a amostra

HTCu50. Esta fase apresenta picos de impureza, marcados com o śımbolo + na Figura

33, os quais foram indexados à fase Cu(OH)2 (grupo espacial Cmcm, JCPDS 13-0420).

Quando a precipitação é realizada na ausência de Co2+, nenhuma formação de hidro-

talcita tipo Cu-Fe foi encontrada, dentro das nossas condições experimentais e métodos

de śıntese. Para a amostra HTCu100, pelo padrão de raios X obtido, pode-se identificar

a presença da fase CuO (tenorita) (grupo espacial C2/c, JCPDS 05-0661). Este difrato-

grama também apresenta variação na linha de base, que é uma caracteŕıstica indicativa

da formação de uma fase amorfa.

Conforme revelado pelas medidas de espectroscopia Mössbauer de 57Fe, esta fase pode

estar relacionada a algum composto de Fe, discutidos posteriormente. É conhecido que o

composto Cu(OH)2 é muito instável em um meio básico, podendo facilmente se transfor-

mar em CuO (78). Isto sugere que o CuO detectado na amostra HTCu100 é proveniente
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do Cu(OH)2, parcialmente transformado em CuO, durante o tratamento de envelheci-

mento. Assim, a presença de Co2+ é fundamental para a preparação da fase hidrotalcita

contendo Cu e Fe quando é usada a rota de preparação descrita no ińıcio do caṕıtulo.

Os parâmetros de célula a e c calculados dos dados de raios X estão listados na Tabela

12. O parâmetro c corresponde a três vezes a distância interlamelar d(003) que é obtido

do pico de difração (003). O parâmetro de célula a indica a distância média cátion-cátion

dentro da estrutura lamelar e pode ser determinado a partir da reflexão (110) (13, 26).

Os valores observados para o parâmetro c são t́ıpicos de hidrotalcitas contendo carbonato

como espécie interlamelar (1, 13, 79).

Figura 33: Difratogramas de raios X das hidrotalcitas tipo Co-Cu-Fe em função da
concentração de Cu. (a)–HTCu0 (b)–HTCu10 (c)–HTCu30 (d)–HTCu50 (e)–HTCu100.

É relatado na literatura que a distância interlamelar depende do tamanho e da ori-
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entação dos ânions interlamelares. Depende também da espessura e da densidade de

carga das camadas (1, 13). A espessura da camada depende fortemente dos tamanhos dos

cátions e é praticamente a mesma para a primeira série dos metais de transição.

Quando a densidade de cargas aumenta, o parâmetro c decresce devido ao crescimento

das forças Coulombianas atrativas entre as lamelas positivas e a região interlamelar ne-

gativa. Pode ser observado da Tabela 12 que o parâmetro c é praticamente constante

para as amostras HTCu0, HTCu10, e HTCu30 e decresce ligeiramente para as amostras

HTCu50. O pequeno decréscimo no parâmetro c para a amostra HTCu50 sugere que ocor-

reu a segregação de uma fase rica em Cu, identificada como Cu(OH)2. Em consequência,

a densidade de cargas elétricas aumenta nas camadas lamelares, com o consequente incre-

mento das forças eletrostáticas entre as mesmas, forçando uma diminuição na distância

interlamelar.
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Figura 34: Diagrama ilustrando o Efeito Jahn-Teller sobre os orbitais d.

Compostos tipo hidrotalcita contendo diferentes concentrações de Cu apresentam va-

lores muito próximos do parâmetro a. Leroux et al. (80) relatam resultado similar para

o sistema (Co1−yCuy)2Al(OH)6Cl.nH2O. Isto é razoável tendo em vista os raios iônicos

dos ı́ons Co2+ e Cu2+, que são muito próximos. Com o incremento da concentração de

Cu2+ há um alargamento do pico de difração (110), indicando que as camadas estão se

tornando mais desordenadas.

Geralmente a śıntese de uma única fase hidrotalcita contendo Cu2+ como metal di-

valente exige um segundo metal divalente, de natureza diferente. Este segundo metal é

requerido para estabilizar um composto tipo hidrotalcita baseado em Cu (1, 81–83). É
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Figura 35: Espectros de absorção de infravermelho (FTIR) na região 4000-400cm−1 para
as amostras (a)–HTCuO,(b)–HTCu10,(c)–HTCu30, (d)–HTCu50,(e)–HTCu100.

bem conhecido que em complexos de coordenação octaédrica, o ı́on Cu2+ na configuração

d9 exibe um forte efeito Jahn-Teller (84–86). Este efeito pode ser bem compreendido, lem-

brando que em um complexo octaédrico, os ligantes estão posicionados nas direções dos

eixos x, y, e z. Portanto, dos cinco orbitais d, ou seja, dxy, dxz, dyz, dx2
−y2 , dz2 , somente

os orbitais dx2
−y2 e dz2 , denominados orbitais eg na teoria do campo ligante, estarão na

direção dos ligantes. A sua energia será mais alta do que a dos outros orbitais (orbitais

tg) devido a repulsão eletrostática dos ligantes. Do ponto de vista da estrutura eletrônica,

isto corresponde à remoção da degenerescência dos orbitais d (84, 85), conforme pode-se

observar na Figura 34.

Do ponto de vista estrutural, esta distorção, conhecida como distorção tetragonal

(84, 85), corresponde à busca por um arranjo de menor simetria, tornando o octaedro

mais distorcido. Este fenômeno pode ser melhor visualizado na figura 34. Em um átomo

hipotéticamente livre a figura indica que no orbital d, todos os elétrons tem mesma energia.

Em uma configuração octaédrica, devido a repulsão dos ligantes sobre os orbitais eg há um

desdobramento do orbital nos elétrons eg e tg. Se a distorção for muito forte, o octaedro
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Figura 36: Espectros de absorção de infravermelho (FTIR) na região 450-250cm−1 para
as amostras (a)–HTCuO, (b)–HTCu10, (c)–HTCu30, (d)–HTCu50, (e)–HTCu100.

deixa de ser a estrutura preferencial.

Para pequenas concentrações de Cu2+, a distorção introduzida nas camadas tipo bru-

cita, devido à presença do Cu, pode ser acomodada pela estrutura cristalina. Entretanto,

quando a concentração de Cu é alta, a estrutura cristalina já não pode acomodar tais

distorções. Este problema nas hidrotalcitas é discutido por Cavani et al. (1). Para razões

Cu2+/M2+ menores do que 1, os cátions Cu2+ estão bem separados uns dos outros, e se

arranjam em configuração octaédrica. Quando a razão Cu2+/M2+ é maior do que 1, os

ı́ons Cu2+ estão distribuidos em octaedros vizinhos, e a formação de outros compostos de

Cu tornam-se energeticamente favorecida em relação à estrutura hidrotalcita. Assim, a

formação da fase Cu(OH)2 na amostra HTCu50, e a inibição da formação da fase hidro-

talcita para a amostra HTCu100, estão diretamente relacionadas ao efeito Jahn-Teller.

Os espectros obtidos da espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR), para as

amostras tais como foram preparadas, são mostradas nas Figuras 35 e 36, e são t́ıpicas

de compostos hidrotalcitas contendo principalmente CO2−
3 como ânion interlamelar. A

exceção é a amostra HTCu100, como já mencionado anteriormente, que não forma uma
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fase hidrotalcita.

A banda larga observada em torno de 3420 cm−1 é indexada ao estiramento O-H

(νO−H) devido à presença das hidroxilas, bem como da água adsorvida e da água in-

terlamelar. O ombro assinalado em 3040 cm−1 (marcado com uma seta para cima), é

indexado às ligações de hidrogênio entre água e CO2−
3 . Este modo não é observado para

a amostra HTCu100 porque a fase hidrotalcita não é formada. O modo de dobramento

H-O-H da H2O é observado em 1640 cm−1 confirmando a presença de água no espaço

interlamelar. A presença de um modo estreito (marcado com um ćırculo sólido) para

a amostra HTCu50 merece destaque. Este modo é assinalado ao estiramento O-H do

hidróxido métalico. Este resultado está em concordância com os resultados de difração

de raios X, onde observamos a presença da fase Cu(OH)2. Para a amostra HTCu100 há

um drástico decréscimo na intensidade dos modos relacionados a ligações O-H, indicando

uma quantidade despreźıvel de hidroxila nesta amostra. Estes resultados também estão

em concordância com os resultados da difração de raios X, os quais indicam claramente

a maior presença de CuO nesta amostra.

A banda observada em 1360cm−1 (espectros a-d na Figura 35) no espectro de ab-

sorção de infravermelho é atribúıda a frequência ν3 de estiramento assimétrico do CO2−
3 .

A posição deste modo não depende da concentração de Cu nas camadas tipo Brucita.

Quando comparado com CO2−
3 livre ν3= 1415 cm−1, o modo ν3 observado nos compostos

tipo hidrotalcita aparece deslocado para valores menores de um valor 55cm−1. Este fato

é atribúıdo à interação destes ânions com as moléculas de água via ligação de hidrogênio.

Entretanto, estas interações não são suficientemente fortes para distorcer os ânions CO2−
3

de forma a perderem a simetria D3h.

O ombro observado em 840cm−1, marcado com linha pontilhada, é atribúıdo ao modo

de dobramento ν2 do ânion carbonato. Sua intensidade é drasticamente reduzida para

a amostra HTCu100 (espectro inferior na Figura 36) na qual não há formação da fase

hidrotalcita.

Os modos de vibração no espectro de Infravermelho abaixo de 800cm−1 podem ser

atribúıdos às vibrações M-OH (traços a-d na Figura 35 e M-O(espectros a-d na Figura

36). A banda larga centrada em 770cm−1 é atribúıda ao modo δ(MOH), considerando

que o modo observado na região espectral 250-400cm−1 pode ser atribúıdo ao estiramento

ν M-O (61, 77, 87).

Uma vez que Co, Cu e Fe têm valores de massa próximos, a concentração de Cu não

afeta significantemente a energia das vibrações M-O. De fato, as frequências de vibração
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das ligações Cu-O, Co-O, e Fe-O são bastante próximas, propiciando o alargamento da

banda. Foi observado que sua intensidade decresce com o aumento da concentração de

Cu. Esta banda em 350cm−1 é uma assinatura da fase hidrotalcita e desaparece para a

amostra HTCu100 quando um novo modo em 425cm−1 aparece no espectro. Este novo

modo é atribúıdo ao óxido de cobre e/ou aos oxi-hidróxidos de Fe (88) .

Os espectros Mössbauer e as distribuições de probabilidade de quadrupolo obtidos

para as hidrotalcitas ternárias com concentração de Cu são mostradas nas Figuras 37 e

38, respectivamente. Os valores do deslocamento isomérico e do desdobramento quadru-

polar indicam que o átomo de prova está no estado de oxidação Fe3+ e em coordenação

octaédrica (44, 48). O deslocamento isomérico e a largura de linha são aproximadamente

constantes com a variação da concentração de Cu.

Figura 37: Espectros Mössbauer para diferentes concentrações de Cu obtidos na
temperatura ambiente: (a)–HTCu0, (b)–HTCu10 (c)–HTCu30, (d)–HTCu50,

(e)–HTCu100.

Entretanto, os valores médios do desdobramento quadrupolar crescem sistematica-

mente à medida que a concentração de Cu cresce. Este resultado indica que a substi-

tuição de Co por Cu induz uma distorção na esfera de coordenação do Fe3+. Este fato

pode ser melhor compreendido, levando em conta a eletronegatividade das espécies diva-

lentes (43, 44, 46, 52). É bem conhecido que o caráter covalente da ligação qúımica entre

os ligandos e o átomo de prova contribui para os valores do desdobramento quadrupolar

(52). À medida que a ligação covalente entre eles torna-se mais forte, o desdobramento

quadrupolar torna-se menor. O Co tem eletronegatividade 1,8 , que é menor do que a ele-
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Figura 38: Probabilidades da distribuição do desdobramento quadrupolar P(dq) para
diferentes concentrações de Cu medidas em temperatura ambiente:(a)–HTCu0,

(b)–HTCu10 (c)–HTCu30, (d)–HTCu50, (e)–HTCu100.

tronegatividade do Cu, que é 1,9. À medida que o Co é substitúıdo pelo Cu, os elétrons

do oxigênio são mais atráıdos pelo Cu e isto decresce o caráter covalente das ligações

Fe-O, aumentando o desdobramento quadrupolar. Isto leva à uma distorção espacial da

coordenação octaédrica, que é proporcional à concentração de Cu.

Figura 39: Valor médio da distribuição do desdobramento quadrupolar P(dq) para
diferentes concentrações de Cu.
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Esta tendência pode ser verificada pelo crescimento dos valores médios de desdobra-

mento quadrupolar em função da concentração de Cu2+ observados na Figura 39. Estes

resultados são muito importantes uma vez que confirmam que os átomos de Cu são in-

corporados nas camadas lamelares da estrutura brucita, ocupando as posições do Co e

assegurando a formação da estrutura da hidrotalcita ternária. Estes resultados estão em

concordância com os resultados de raios X.

4.3 Decomposição Térmicas das hidrotalcitas Co-Cu-

Fe

Neste trabalho, foi estudado o comportamento térmico das hidrotalcitas tipo Co-Cu-

Fe usando as técnicas ATD, TG, difração de raios X in situ, Espectroscopia Mössbauer de

57Fe in situ e espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) in situ. Estes ensaios

são poderosas ferramentas para a compreensão das propriedades estruturais de longa e

curta ordem na decomposição dos compostos lamelares. Inicialmente foram realizados os

ensaios de análise termogravimétrica, ATD e TG.

As curvas obtidas na análise térmica diferencial (ATD) e na Termogravimetria (TG)

para as amostras de Co-Cu-Fe são mostradas nas Figuras 40 e 41, respectivamente. Os

perfis obtidos no experimento de ATD são qualitativamente iguais para todas as amostras

ensaiadas, diferindo somente nas temperaturas onde ocorrem os valores mı́nimos de cada

amostra. Dois picos endotérmicos são observados: um pico intenso locado na região de

150-170 oC, e um segundo pico menos intenso na região 170-220 oC. Tanto a temperatura

como a intensidade do primeiro pico decrescem com o aumento da concentração de Cu.

O segundo pico mostra-se independente da concentração de Cu para as amostras HTCu0,

HTCu10, HTCu30. Entretanto, para a amostra HTCu50, o segundo pico torna-se mais

largo, e desloca-se para temperaturas menores próximas a 170oC.

Rives et al. (83) mostraram que o primeiro pico endotérmico para sistemas ternários

tipo Cu-Co-Al e Cu-Ni-Al também apresentam um deslocamento para menores valores

de temperatura, com o aumento da concentração de Cu2+, na estrutura de camada tipo

brucita. Este comportamento indica que para os compostos tipo hidrotalcitas contendo

Cu2+ como cátion bivalente, a estabilidade térmica decresce com concentrações crescentes

de cobre.

Segundo Perez-Ramirez et al. e Velu et al. (20, 89), o fato de que o segundo pico

permanece na mesma faixa de temperatura indica que este evento se deve à mesma reação
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para todas as amostras: a eliminação dos grupos hidroxilas e do carbonato. É conhecido

também que a presença de Co2+ na estrutura brucita leva a uma redução na estabilidade

térmica das hidrotalcitas, quando comparados com outros sistemas devido a possibilidade

de oxidação deste cátion (6).

Figura 40: Curvas ATD para hidrotalcitas com diferentes concentrações de Cu.
(a)–HTCu0, (b)–HTCu10, (c)–HTCu30, (d)–HTCu50.

Os resultados dos ensaios de termogravimetria, TG, são qualitativamente os mesmos

para todas as amostras estudadas. Uma perda cont́ınua de massa é o evento mais impor-

tante, ocorrendo na faixa de temperatura 100-220 oC. O gráfico superior na Figura 41 é

relativo à varredura TG da amostra HTCuO. De 25 a 220 oC há uma perda de massa

de 22 %, enquanto de 220oC a 600oC a perda de massa é de somente 4 %. Segundo

Perez-Ramirez et al. (20, 90) e Velu et al. (89), estas perdas de massa são atribúıdas aos

seguintes eventos térmicos:

• Liberação da água interlamelar e água adsorvida, com a manutenção da estrutura

lamelar;

• Liberação dos grupos hidroxilas das camadas tipo-brucita e a sáıda dos ânions in-
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Figura 41: Curvas TG para hidrotalcitas com diferentes concentrações de Cu relativas as
amostras (a)–HTCu0, (b)–HTCu10, (c)–HTCu30, (d)–HTCu50.

terlamelares (CO2). Neste último processo, ocorre o colapso da estrutura lamelar

tipo-Brucita.

As hidrotalcitas que contém Cu também apresentam uma cont́ınua perda de massa até

600oC sendo que os principais eventos térmicos são os mesmos discutidos anteriormente

para a amostra HTCuO. Uma perda de massa de 21-25 % é observada, decrescendo para

as amostras com menores concentrações de Cu. Para as amostras HTCu30 e HTCu50,

uma perda de massa em torno de 480oC é observada. Ela ocorre na mesma temperatura

na qual é discutido o ombro observado nos ensaios de DTA. Este fenômeno observado para

hidrotalcitas ricas em Cu, pode ser atribúıdo à formação de um oxi-carbonato de cobre

tipo CuxMyOz(CO3)m, conforme discutido nos ensaios de espectroscopia de absorção no

infravermelho, relatados por Velu et al. (89).

Os resultados difração de raios X in situ são apresentados nas Figuras 43 e 44. Obser-

vando estes padrões de difração de raios X, é posśıvel dizer que o processo de decomposição

térmica é similar para as três amostras ensaiadas. No intervalo de 25oC até 140oC, as cur-

vas de difração não exibem nenhuma variação significante. As linhas difratadas gradual-

mente perdem intensidade e tornam-se mais largas à medida que a temperatura aumenta.
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Entretanto, os parâmetros c e a permanecem praticamente constantes. Nesta faixa de

temperatura, o ensaio de TG indicou uma perda de massa em torno de 8-10 % que, em

prinćıpio, poderia ser atribúıda à remoção da água interlamelar e adsorvida, e ao ińıcio da

liberação dos ânions interlamelares e decomposição das camadas lamelares (20). Deve ser

observado que as reflexões (003) não deslocam sua posição angular até os difratogramas

obtidos em 140oC. Este resultado sugere que as moléculas de água ocupam uma posição

intersticial no espaço lamelar que não é ocupado pelo CO2−
3 .

Figura 42: Difratograma de raios X in situ para a amostra HTCu0. Os picos indexados
a fase Co3O4 são indicados com +.

Este comportamento também é observado por Petrova et al. (91) para o sistema Mg-

Al-CO3 quando tratado até 160oC no qual não existe mais água interlamelar, porém o

parâmetro c não muda de valor. Este resultado está relacionado à razão molar M2+/M3+.

Quando esta razão se torna menor, mais ânions estarão presentes na região interlamelar,

e o ambiente para ocupação de moléculas de água torna-se mais restrito, indicando que
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Figura 43: Difratograma de raios X in situ para a amostra HTCu10. Os picos indexados
à fase Co3O4 são indicados com +.

elas têm maior probabilidade de ocupar os espaços intersticiais.

Em 160oC, o padrão de raios X mostra um drástico decréscimo da intensidade das

reflexões (00l) e não exibem as reflexões (11l). O decréscimo da intensidade das reflexões

(00l) indica um desordenamento no empilhamento das camadas. A linha de difração (003)

aparece menos intensa e larga, desenvolvendo uma assimetria para valores altos de 2θ.

Entretanto, a ocorrência desta linha de difração indica somente uma destruição parcial da

estrutura lamelar. A assimetria observada nesta reflexão é devido à contração da distância

interlamelar. Segundo a literatura sobre o assunto, esta contração pode ser explicada por

um dos seguinte mecanismos: (a) Segundo Vaysse et al. (73), pelo “grafting” dos ânions

carbonatos; (b) Segundo Perez-Ramirez et al. (20), pela migração do Co3+ para o espaço

interlamelar.

No nosso trabalho também foi observado o desaparecimento do pico de reflexão (110),
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Figura 44: Difratograma de raios X in situ para a amostra HTCu30. Os picos indexados
a fase Co3O4 são indicados com +.

o qual pode estar associado ao processo de oxidação Co2+ → Co3+, devido a decomposição

térmica realizada ao ar, seguido pela sua difusão parcial no espaço interlamelar através

de um processo de “grafting”. Neste caso, a estrutura lamelar é parcialmente preservada,

mas as camadas ficam fortemente desordenadas, o que é sugerido pelo desaparecimento

da reflexão (110). Perez-Ramirez et al. (20) mostram que quando o sistema Co-Al é

decomposto em uma atmosfera de N2, a reflexão (110) permanece no padrão de raios X

até o colapso completo da estrutura lamelar. Isto ocorre porque não há oxidação dos

cátions Co2+. A migração do cátion M3+ para a região interlamelar das hidrotalcitas

também é proposta por Bellotto et al. (26).

Em torno de 180oC, a linha de difração (003) perde intensidade e desloca-se em direção

a valores maiores do ângulo 2θ. Para a amostra HTCu30, o espaçamento d varia de

0,759 para 0,665nm. Este dado fortalece a idéia de que a estrutura lamelar remanescente

consiste somente da fase intermediária cuja estrutura é formada pelas camadas conectadas
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uma a outra, via os cátions Co3+ conforme proposto por Perez-Ramirez et al.(20). Na

temperatura de 180oC, ocorre o aparecimento de um pico largo e de pouca intensidade

em torno de 36oC (marcado com um ćırculo cheio nas Figuras 42 43 44) Este pico se

torna mais agudo e mais intenso após um aquecimento posterior. Este pico é atribúıdo à

formação de Co3O4 (JCPDS 42-1467) com estrutura espinélio.

A fase lamelar intermediária, contendo Co3+ na região na região interlamelar, pode ser

o composto precursor do óxido misto Co3O4. O valor inicial mais largo dos picos atribúıdos

a fase Co3O4 é indicativo de que outros cátions, Fe e Cu, podem estar presentes entrando,

assim, na estrutura do óxido substituindo o cobalto, e formando uma solução sólida.

De acordo com nossos resultados de Difração de raios X in situ, espectroscopia de

absorção no infravermelho (FTIR) in situ, e espectroscopia Mössbauer de 57Fe in situ,

acreditamos que ocorra migração do Co3+ para o espaço interlamelar, e que esta migração

é responsável pela contração interlamelar observada.

4.3.1 Análise Mössbauer de 57Fe

Os espectros obtidos nos ensaios de espectroscopia Mössbauer de 57Fe in situ com

variação de temperatura, entre a temperatura ambiente e 300 oC, para as amostras com

0,10,30 e 50 de concentração de Cu, estão mostrados nas figuras 45,46,47, 48. Os gráficos

das distribuições de quadrupolo para estas amostras e para as mesmas variações de tem-

peratura da amostra, estão mostrados nas figuras 49, 50 ,51, 52. Os valores observados

para os Deslocamentos Isoméricos e o Desdobramentos Quadrupolares para todas as hi-

drotalcitas estudadas no intervalo de temperaturas de 25-300oC, indicam que o Fe está no

estado de oxidação Fe+3 e em coordenação octaédrica. A dependência dos desdobramen-

tos quadrupolares com a temperatura é qualitativamente a mesma para todos as amostras

como pode ser visto na Figura 53. O Deslocamento Isomérico decresce com o aumento

da temperatura em acordo com o efeito Döppler de segunda ordem (43, 44, 48).

A tabela 13 apresenta os valores numéricos de desdobramento quadrupolar e deslo-

camento isomérico obtidos para todas as amostras analisadas. A notação usada para

denominar as amostras estão em conformidade com o exemplo a seguir: Para a amostra

c10t180, a parte c10 representa porcentagem da razão de Cu igual a 10, e t180 representa

que o ensaio foi realizado à temperatura de 180 oC.

Este é um resultado relevante e pode ser bem compreendido com base nos resulta-

dos verificados para as amostras, em temperatura ambiente, levando em conta a ordem
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Figura 45: Espectros obtidos para a amostra HTCu00 em função da temperatura.

estrutural dos compostos. Os padrões de difração de raios X indicam que nas amostras

de partida a ordem estrutural é menor para aquelas que possuem maior concentração

de Cu. Os valores máximos observados nos gráficos Desdobramento Quadrupolar vs.

Temperatura estão na faixa 0,7-0,8 mm/s. A Figura 53 indica que o Desdobramento

Quadrupolar aumenta sistematicamente de 0,45 a 0,56 para as amostras de HTCu0 até

HTCu50. Assim, quanto mais alto o Desdobramento Quadrupolar na temperatura ini-

cial, menos pronunciado é o degrau superposto, uma vez que 0,8 é o valor máximo do

Desdobramento Quadrupolar observado nas nossas amostras. Esta é uma indicação do

aumento da desordem estrutural da hidrotalcita com a temperatura, e da ocorrência da

distorção tetragonal introduzida pelo ı́on Cu2+ na sua esfera de coordenação octaédrica.

Os resultados da espectroscopia de absorção no infravermelho para as amostras HTCu10

e HTCu30 tratadas termicamente em diversas temperaturas estão mostrados nas Figuras

54 e 55. A análise da região de número de onda 1550-1300 cm−1 permite examinar o

comportamento dos ânions interlamelares durante o tratamento térmico.

Da temperatura ambiente até 100oC, os espectros FTIR não exibem nenhuma al-

teração significativa. A banda localizada em 1357cm−1, atribúıda ao estiramento as-

simétrico ν3 do carbonato, permanece praticamente inalterada. Entretanto, com o au-
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Figura 46: Espectros obtidos para a amostra HTCu10 em função da temperatura.

Figura 47: Espectros obtidos para a amostra HTCu30 em função da temperatura.
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Figura 48: Espectros obtidos para a amostra HTCu50 em função da temperatura.

Figura 49: Distribuições de probabilidade do desdobramento quadrupolar das amostras
com fração molar de 0(%) Cu, em função da temperatura.

mento da temperatura até 150oC, este modo de vibração desloca-se para 1450cm−1 para

ambas as amostras, conforme mostram as Figuras 54 e 55. Sua intensidade é menor e sua
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Tabela 13: Valores médios dos parâmetros Mössbauer desdobramento quadrupolar (dq),
erros associados aos cálculos de dq, e valores do deslocamento isomérico (di)das amostras
das hidrotalcitas ternárias obtidos no ensaio de espectroscopia Mössbauer de 57Fe in situ

Os valores são em mm/s.
amostra ∆ erro δ amostra ∆ erro δ
c00t100 0,54 0,4x10−1 0,28 c10t100 0,49 0,1x10−1 0,26
c00t120 0,63 0,6x10−1 0,25 c10t120 0,52 0,1x10−1 0,23
c00t140 0,84 0,5x10−1 0,28 c10t140 0,73 0,1x10−1 0,22
c00t160 0,84 0,5x10−1 0,28 c10t160 0,78 0,1x10−1 0,21
c00t180 0,81 0,4x10−1 0,21 c10t180 0,80 0,2x10−1 0,17
c00t200 0,80 0,5x10−1 0,21 c10t200 0,79 0,2x10−1 0,18
c00t250 0,82 0,4x10−1 0,16 c10t250 0,82 0,1x10−1 0,12
c00t300 0,82 0,4x10−1 0,16 c10t300 0,82 0,1x10−1 0,09

— — — — — — — —
c30t100 0,54 0,1x10−1 0,24 c50t100 0,54 0,2x10−1 0,23
c30t120 0,63 0,1x10−1 0,23 c50t120 0,63 0,2x10−1 0,21
c30t140 0,84 0,1x10−1 0,22 c50t140 0,72 0,2x10−1 0,22
c30t160 0,84 0,2x10−1 0,17 c50t160 0,73 0,3x10−1 0,22
c30t180 0,81 0,2x10−1 0,18 c50t180 0,76 0,3x10−1 0,16
c30t200 0,80 0,1x10−1 0,17 c50t200 0,77 0,3x10−1 0,21
c30t250 0,82 0,1x10−1 0,15 c50t250 0,76 0,2x10−1 0,14
c30t300 0,82 0,1x10−1 0,09 c50t300 0,75 0,3x10−1 0,1

largura de linha é maior, quando comparadas com os espectros em temperaturas menores.

Estas alterações estão relacionadas com um re-arranjo dos ânions, como consequência da

liberação da água no espaço interlamelar.

As medidas de TG indicam que em 150oC as amostras HTCu10 e HTCu30 perdem,

respectivamente, 11,2% e 12,2% da sua massa inicial, valores que são atribúıdos à li-

beração da água interlamelar. O resultado da difração de raios X mostrou que nesta

temperatura a estrutura lamelar não está totalmente destrúıda. Alguns autores têm ob-

servado este re-arranjo dos ânions carbonatos durante o tratamento térmico, e em geral

ele ocorre junto com o processo de “grafting” aniônico (30, 73). Entretanto, as variações

do carbonato no ambiente qúımico destas amostras não podem ser atribúıdas ao processo

de “grafting”, uma vez que a difração de raios X, nesta faixa de temperatura, mostra

claramente que o parâmetro c não diminui, como seria esperado, quando um processo de

“grafting” ocorre. Também não observamos o desdobramento dos modos do carbonato,

os quais são caracteŕısticos do processo de “grafting” (30, 73).

A banda associada ao CO2−
3 , localizada em 1450 cm−1, não é observada para a amostra

HTCu10 quando a mesma é tratada a 300oC. Para a amostra HTCu30, esta banda pode ser

observada até temperaturas de 400oC. Esta diferença no comportamento térmico, reflete
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Figura 50: Distribuições de probabilidade do desdobramento quadrupolar das amostras
com fração molar de 10(%) Cu, em função da temperatura.

Figura 51: Distribuições de probabilidade do desdobramento quadrupolar das amostras
com fração molar de 30(%) Cu, em função da temperatura.

o papel do Cu em diferentes concentrações nas lamelas. Para as amostras ricas em Cu,
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Figura 52: Distribuições de probabilidade do desdobramento quadrupolar das amostras
com fração molar de 50(%) Cu, em função da temperatura.

há formação de uma fase contendo carbonato, o qual permanece estável em temperaturas

mais altas.

O ensaio termogravimétrico TG, cujo resultado é mostrado na Figura 41 para as

amostras com mais altas concentrações de Cu, mostra uma perda de massa no intervalo de

temperatura 430-550oC de aproximadamente 1,5%, a qual pode estar associada à liberação

de carbonato da fase oxi-carbonato. Esta fase é ainda amorfa, uma vez que no padrão de

difração de raios X obtido a 400oC, somente picos de difração atribúıdos a fase Co3O4 são

observados.

Velu et al. (89) estudou hidrotalcitas ternários no qual o cátion trivalente era Al3+.

Estes trabalhos apontam a formação de fases tipo oxi-carbonatos Cux(My)Oz(CO3)m du-

rante o tratamento térmico. Desta forma, as fases contendo carbonato formadas nas

amostras ricas em Cu podem ser de natureza similar.

A temperatura de decomposição destas fases oxicarbonatos ricas em CuMAl onde M

significa (M= Co, Mg, Ni e Mn), é mais alta que a observada para hidrotalcitas tipo

Co-Cu-Fe, provavelmente devido à presença do Cu2+ nas camadas tipo Brucita.

Foram realizadas medidas da área superficial espećıfica das amostras obtidas no pro-
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Figura 53: Valores dos desdobramentos quadrupolares das amostras em função da
temperatura.

cesso de decomposição térmica das hidrotalcitas. Os resultados para ambas as amostras,

HTCu10 e HTCu30, em função da temperatura de tratamento térmico, estão mostrados

na Figura 56.

Ambas as amostras exibem dependências na área superficial vs. temperatura de de-

composição semelhantes. Compostos do tipo hidrotalcitas do sistema Co-Cu-Fe, conforme

preparados no nosso trabalho, apresentam um valor máximo para temperatura de trata-

mento de 200oC. Tal comportamento se deve à formação de poros quando as moléculas de

água e ânions carbonato são liberadas, e há formação de uma fase amorfa, intermediária,

no processo de decomposição. Esta hipótese é confirmada pelas medidas in situ de di-

fração de raios X. A amostra com menor concentração de Cu exibe uma área superficial

mais alta, sugerindo que a presença de oxi-carbonato impede um aumento da área su-

perficial. Para temperaturas maiores do que 200oC, ambas as amostras apresentam um

decréscimo na area superficial espećıfica. Isto é atribúıdo ao ińıcio da cristalização de

fases isoladas tais como Co3O4, e o subsequente aumento do tamanho de cristalito com o

aumento de temperatura. Este fato é observado no difratograma de raios X (Figura 42),

onde o pico de difração em 36o ganha intensidade e torna-se mais estreito.
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Figura 54: Espectros de absorção no infravermelho (FTIR) para amostra HTCu10
aquecida em diferentes temperaturas.

Figura 55: Espectros de absorção no infravermelho (FTIR) para amostra HTCu30
aquecida em diferentes temperaturas.
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Figura 56: Variação da área superf́ıcial espećıfica para amostras HTCu10 e HTCu30
calcinadas em diferentes temperaturas.

Em resumo, com base nos resultados dos ensaios realizados, a influência da concen-

tração de Cu2+ nos valores de 0,10,30 e 50% na hidrotalcita do tipo Co-Cu-Fe, ficou bem

determinada constatando-se a incorporação do Cu2+ na estrutura tipo brucita. Para 50%

há a formação de hidrotalcita e de uma fase segregada. Para 100% não há formação

da estrutura caracteŕıstica de uma hidrotalcita. Com base nos ensaios realizados na de-

composição in situ foram observados em detalhes os fenômenos que ocorrem durante a

mesma.
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5 Conclusões

Nesta Tese foi relatado o estudo de compostos lamelares, do tipo hidrotalcitas, através

da espectroscopia Mössbauer de 57Fe e de técnicas auxiliares como difração de raios x,

análise termogravimétrica, espectroscopia de absorção no infravermelho. O estudo enfati-

zou a caracterização estrutural, o processo de reconstrução, e o processo de decomposição

térmica dos compostos. Dois tipos de hidrotalcitas foram estudados: um composto duplo

lamelar do tipo Mg-Fe e uma hidrotalcita ternária do tipo Co-Cu-Fe. Para a hidrotal-

cita do tipo Mg-Fe foram relatados os resultados do estudo da decomposição térmica da

mesma, e os resultados da caracterização de amostras resultantes do processo de recons-

trução estrutural. Para a hidrotalcita do tipo Mg-Fe, enumeramos a seguir os eventos

mais significativos encontrados durante sua decomposição térmica: em torno de 170oC,

temperatura na qual a água interlamelar desprende-se da estrutura da hidrotalcita, é ob-

servada uma contração interlamelar através da medição in situ de raios X. Este fenômeno

foi identificado como sendo devido a um processo de “grafting” no qual os ânions carbona-

tos passam a se ligar diretamente às lamelas. Esta hipótese é confirmada pela investigação

da simetria local dos ânions através de espectroscopia de Infravermelho, a qual claramente

indica um desdobramento de modos de vibração, como consequência do abaixamento de

simetria.

Com o posterior aumento da temperatura de tratamento a estrutura inicia a desordenar-

se progressivamente. Em torno de 400oC, as camadas lamelares são destrúıdas e os óxidos

formam uma solução sólida. O aumento da desordem é observado, investigando-se o

ambiente qúımico dos ı́ons Fe3+ através da espectroscopia Mössbauer de 57Fe, na qual

verifica-se o aumento do desdobramento quadrupolar, com o aumento da temperatura de

tratamento térmico.

Em temperaturas superiores a 600oC, as fases estáveis de MgO e MgFe2O4 começam a

ser nucleadas. Para as amostras tratadas em 900oC, uma boa cristalinidade das amostras

é observada nos ensaios de difração de raios X.
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Os dados da espectroscopia Mössbauer de 57Fe revelam a presença de nanopart́ıculas

de MgFe2O4, exibindo o fenômeno de superparamagnetismo. Espectros t́ıpicos de fases

magnéticas (sextetos) são associados com a fase espinélio MgFe2O4 para amostras tratadas

térmicamente em 900oC.

O processo de reconstrução estrutural também foi estudado. Na re-hidratação em

solução de carbonato, a estrutura lamelar é totalmente recuperada para as amostras tra-

tadas térmicamente até 500oC, com razão molar Mg/Fe igual a 4. Uma reconstrução

parcial foi observada para amostras com razão molar Mg/Fe igual a 2. O mecanismo de

reconstrução ocorre devido ao processo de dissolução de sólidos formado durante a de-

composição térmica, com a re-precipitação do hidróxido duplo lamelar, sendo semelhante

ao mecanismo proposto para as hidrotalcitas tipo Mg-Al na literatura sobre o assunto.

Para as amostras tratadas em temperaturas 800 e 900 oC respectivamente, há formação

das fases estáveis MgO e MgFe2O4 e não ocorre reconstrução estrutural. Esta hipótese é

suportada observando-se que na amostra recuperada com razão molar Mg/Fe igual a 2,

uma fase isolada identificada no difratograma de raios X como Mg(OH)2 é observada.

Portanto, durante a evolução térmica o sistema atinje uma configuração intermediária

na qual não possui mais estrutura lamelar entre 300 e 500 oC, porém não iniciou ainda a

nucleação das fases de espinélio MgO e MgFe2O4. Até este ponto, a hidrotalcita mantém

a sua memória estrutural podendo então ser totalmente reconstrúıda, dependendo da

concentração de Fe.

As propriedades estruturais e térmicas de compostos hidrotalcitas ternárias do tipo

Co-Cu-Fe com ânions carbonato e nitrato foram também estudadas neste trabalho. Foram

relatados os resultados da influência da variação da concentração de Cu2+ na camada

brucita. É sabido que este ı́on introduz distorções na sua esfera de coordenação, de modo

que a estrutura brucita só pode ser acomodada com a presença do ı́on Co2+, e para

concentrações de Cu2 que não ultrapassem um determinado valor. Quando a razão molar

Cu/Co é maior do que 1, ocorre segregação de fases ricas em cobre, tais como Cu(OH)2

e CuO. Com a ausência de Co2+ a estrutura brucita não é mais formada.

Também foi estudada a decomposição térmica do sistema ternário Co-Cu-Fe medi-

ante os experimentos Mössbauer de 57Fe in situ, (25o−300oC), difração de raios X in situ

(25o − 400oC), para investigação da ordem de curto alcance, e da ordem de longo alcance

respectivamente. Também através da análise térmica (TG/DTG e ATD) os principais

eventos térmicos foram estudados (25o − 600oC). A espectroscopia de absorção no infra-

vermelho foi utilizada para o estudo do meio aniônico (25o − 600oC).
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Tanto o ensaio de espectroscopia Mössbauer de 57Fe in situ , como o ensaio de difração

de raios X in situ , apresentaram resultados que permitiram um entendimento passo a

passo, aprofundado, da evolução do processo de decomposição térmica. Os resultados

indicam claramente uma desordem crescente na camada tipo brucita, quando o Cu2+ é

adicionado dentro de certas faixas da temperatura de decomposição.

Durante a decomposição térmica, a reação de oxidação Co2+ → Co3+ que ocorre com

migração parcial dos cátions Co3+ para a região interlamelar, foi discutida como sendo

um posśıvel mecanismo para a desordem estrutural observada nas lamelas. Este processo

leva à formação de uma fase metastável, cuja estrutura é ainda lamelar, como revelada

pelos resultados de difração de raios X. Esta fase intermediária pode ser a precursora da

fase Co3O4.

O espaço interlamelar foi investigado através de espectroscopia de absorção no infra-

vermelho (FTIR) dos ânions interlamelares. Analizando os modos de vibração do CO2−
3 ,

observamos que para os compostos hidrotalcitas ricos em Cu, existe uma fase que ainda

contém carbonato mesmo para temperaturas de tratamento mais altas do que 400oC. Esta

fase é um oxi-carbonato e pode estar associada com a concentração alta de Cu, uma vez

que ela não é observada para hidrotalcitas com concentrações mais baixas (0% e 10%). A

remoção total do carbonato foi observada somente para temperaturas acima de 550oC.

A área espećıfica superficial decresce sistematicamente com o ińıcio da cristalização

do Co3O4 e continua decrescendo com o aumento de temperatura como consequência do

incremento do tamanho do cristalito.

Esta Tese contribuiu para o entendimento dos mecanismos de decomposição térmica

e reconstrução estrutural dos hidróxidos duplo lamelares do tipo Mg-Fe. A análise do

ambiente qúımico do ı́on Fe3+ feita no ensaio de espectroscopia de Mössbauer de 57Fe

contribui para a constatação da reconstrução da amostra Mg4Fe após a calcinação a

500 oC. Sem dúvida, a propriedade de reconstrução destes materiais podem levar ao

desenvolvimento de novos dispositivos recicláveis de filtragem e remoção de impurezas em

processos de remediação de água contaminada. No caso do composto ternário Cu-Co-

Fe, cujo emprego potencial na área de catálise é marcante, acreditamos ter apresentado

novos dados e interpretações sobre o seu processo de decomposição térmica bem como

apresentando um novo sistema ternário. Para este sistema, Co-Cu-Fe, os ensaios de

espectroscopia de Mössbauer de 57Fe contribuem de maneira decisiva para mostrar a

incorporação do ı́on Cu2+ na estrutura tipo brucita do sistema nas concentrações de Cu2+

em que a mesma é formada.
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6 Apêndice

Trabalhos relacionados com esta Tese, produzidos durante o peŕıodo de Doutorado
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da técnica de espectroscopia de 57Fe Mössbauer, realizados com a participação do aluno:

• “A Novel Route for the Preparation of NiFeO4 Nanosized Powders”- Silva M.N.B.,

Macedo Marcelo, Duque J.G.S.,J.A.C. de Paiva, Gouveia D.X.,– Japanese Journal

of Physics, V.43,n.8A, p.5249–5252 (2004).

• “Spectroscopic Studies of LixFePO4 and LixM0.03M0.03PO4(M=Cr,Cu,Al,Ti)”- D.X.Gouveia,

V.Lemos, J.A.C. de Paiva, A.G.Souza Filho, J.Mendes Filho– Physical Review B

72–024105-1 – 024105-6–(2005).



114

Referências
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