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RESUMO 

 

A ablação laser em ambiente líquido é uma técnica experimental que foi desenvolvida 

nos últimos 25 anos e vem sendo aplicada no estudo da interação entre radiação e matéria e na 

preparação de materiais. Esta técnica consiste de um método simples, rápido e em alguns 

casos limpo para a obtenção de materiais sob condições de não equilíbrio com parâmetros 

experimentais de fácil ajuste, garantindo eficiência e reprodutibilidade ao processo de síntese. 

Esta técnica possibilita a obtenção de nanoestruturas, filmes e modificação de superfícies. 

Neste trabalho desenvolvemos a técnica de ablação laser em ambiente líquido para 

preparar partículas magnéticas micro e nanoestruturadas de óxido de ferro pela ablação de 

alvos sólidos de ferro imersos em meio aquoso básico. Neste caso observamos a formação de 

íons ferrato (VI), α-Ferro e de óxidos de ferro não usuais como o FeO. Também foi preparado 

o composto nanoestruturado hidrocerussita, na forma de placas hexagonais com comprimento 

médio de 1µm e espessura média de 80 nm, a partir da ablação laser de alvos sólidos de 

chumbo utilizando alcoóis primários como ambiente líquido. A caracterização das amostras 

através de espectroscopia ultravioleta e visível, espectroscopia FTIR, microscopia eletrônica 

de varredura, difratometria de raios-X e magnetometria, mostraram que o mecanismo de 

síntese, a geometria, o tamanho e a distribuição de tamanhos das partículas, bem como a 

estrutura cristalina e composição química dos materiais preparados podem ser controlados 

através do ajuste dos parâmetros experimentais usados no processo de ablação laser. 

Os resultados deste trabalho fortemente indicam que a ablação laser em ambiente 

líquido é uma técnica promissora para a preparação de novos materiais e para o 

desenvolvimento de novas rotas de síntese. 

 

Palavras-Chave: Ablação laser, nanoestruturas, óxidos de ferro, hidrocerussita. 
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ABSTRACT 

 

The laser ablation in liquid environment is an experimental technique developed at 

quite 25 years ago and has been applied to study the interaction between radiation and matter 

and for the preparation of materials. This technique consists of a simple, fast and in some 

cases clean method for obtaining materials under nonequilibrium conditions with easy 

adjusting experimental parameters, ensuring efficiency and reliability to the process of 

synthesis. This technique enables the preparation of nanostructures, films and surface 

modification. 

In this work the technique of laser ablation in liquid environment was used to prepare 

micro and nanostructured magnetic particles of iron oxide by the ablation of solid targets of 

iron immersed in an aqueous solution of basic pH. In this case we observed the formation of 

ions ferrate (VI), α-iron and the unusual form of iron oxides FeO. Also the nanostructured 

material hydrocerussite was prepared, from the laser ablation of solid targets of lead using 

primary alcohols as liquid environment in this case the material presented  hexagonal 

morphology structure with an average length of 1µm and the average thickness of 80 nm,. The 

characterization of the samples by ultraviolet and visible spectroscopy, FTIR, scanning 

electron microscopy, X-ray diffraction and magnetometry showed that the mechanism of 

synthesis, geometry, size and size distribution of particles as well as the crystalline structure 

and chemical composition of the prepared materials can be controlled by adjusting the 

experimental parameters used in the laser ablation process. 

These results strongly indicate that the laser ablation in liquid environment is a 

promising technique for the preparation of new materials and the development of new 

synthesis routes. 

Keywords: Laser ablation, nanostructures, iron oxides, hydrocerussite. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

“There is plenty of room at the bottom"  

Richard P. Feynman 

 

 

 

Este capítulo apresenta de forma sucinta os principais conceitos da ciência de 

materiais e a sua importância para a sociedade moderna, destacando às pesquisas direcionadas 

à nanociência e nanotecnologia, onde a ênfase foi dada aos materiais micro e 

nanoestruturados, bem como os efeitos e fenômenos responsáveis por estes materiais 

motivarem atualmente grande interesse científico e tecnológico de muitos grupos de pesquisa. 

A secção final deste capítulo descreve a técnica de preparação de materiais por ablação laser 

em ambiente líquido, onde é justificada a motivação para sua utilização como técnica de 

preparação de materiais. 
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CIÊNCIA DE MATERIAIS 

A qualidade de vida e o avanço tecnológico e científico de uma sociedade estão 

intimamente relacionados com o conhecimento sobre diferentes tipos de materiais e a 

possibilidade de suas aplicações. O progresso nestas áreas é obtido através do estudo das 

relações entre as estruturas e propriedades dos materiais e, baseado nesta correlação, é 

possível desenvolver materiais com um conjunto específico de características. A ciência e 

engenharia de materiais dedicam-se a estes propósitos. 

O cientista de materiais realiza suas pesquisas visando entender como os diferentes 

processos de síntese de materiais influenciam a composição e estrutura apresentadas pelos 

materiais preparados. A composição e estrutura determinam quais serão as propriedades 

exibidas por um material, bem como estabelecem o desempenho do material preparado 

quando submetido a testes ou aplicações específicas, de forma que o cientista de materiais 

dedica-se também a compreender os fenômenos e processos que controlam as características 

apresentadas pelo material em estudo. Além disso, o pesquisador em ciência de materiais deve 

ter um caráter interdisciplinar, sendo capaz de manusear ou processar adequadamente 

informações que podem compreender desde sistemas biológicos até a modelagem 

computacional. 

As pesquisas em ciência de materiais têm evoluído e acumulado informações desde o 

tempo da pedra lascada, onde o homem polia pedras para obtenção de ferramentas, e continua 

até hoje, época na qual manipulamos átomos individualmente. Este conhecimento acumulado 

tem sido aplicado em várias áreas da atuação humana, das melhorias em colheitas até a 

exploração espacial. As expectativas para as próximas décadas são ainda mais audaciosas, de 

computadores quânticos de alto desempenho à medicina preventiva utilizando nanomáquinas. 

Os sucessos recentes alcançados pela ciência de materiais, e as perspectivas futuras nesta área, 

têm atraído a atenção e investimentos de governos, universidades e indústrias, de forma que 
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existe uma grande demanda por inovação e produção de conhecimento em ciência de 

materiais. 

Grande interesse científico e tecnológico reside no estudo de materiais de alta 

tecnologia, chamados de materiais avançados, que apresentam características especiais 

geralmente relacionadas a princípios físico-químicos sofisticados. Estes materiais avançados 

podem ser materiais tradicionais cujas propriedades foram melhoradas ou materiais 

inteiramente novos apresentando novas qualidades e/ou alto desempenho. Materiais 

avançados incluem semicondutores, supercondutores, biomateriais, materiais inteligentes e 

materiais micro e nanoestruturados. 

Os materiais micro e nanoestruturados representam o que há de mais recente e empolgante na 

pesquisa em ciência de materiais. Estes materiais, cujas dimensões características são 

inferiores a 10-6 m, apresentam propriedades únicas e inúmeras possibilidades de aplicações. 

 



INTRODUÇÃO           Materiais Micro e Nanoestruturados 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 

MATERIAIS MICRO E NANOESTRUTURADOS 

A partir da segunda metade do século XX o desenvolvimento da ciência e tecnologia 

permitiu o início do estudo rigoroso da matéria em escalas de dimensões inferiores a 10-6 m. 

Os principais objetos de estudo são denominados de materiais nanométricos, estes por 

definição apresentam pelo menos uma de suas dimensões tendo um tamanho típico entre 1 nm 

à 100 nm. Alem disso, existe também um forte interesse em materiais macroscópicos que 

incorporam em sua estrutura materiais nanométricos, uma vez que a inserção de 

nanoestruturas pode induzir o surgimento de novas propriedades nestes materiais. Estas 

classes de materiais são classificadas genericamente de materiais nanoestruturados e a área do 

conhecimento que se dedica ao seu estudo é a nanociência. Os métodos e técnicas aplicados 

na preparação e investigação de tais estruturas, bem como de dispositivos construídos a partir 

delas, recebem a denominação de nanotecnologia. 

Materiais micro e nanoestruturados têm sido preparados ao longo de séculos por 

diversas técnicas, porém sem o devido conhecimento do que estava sendo preparado e 

conseqüentemente sem nenhuma forma de caracterização destes materiais, como pode ser 

evidenciado na figura 1. Nesta figura vemos a Taça Lycurgus [1], produzida no século IV 

A.D., que apresenta coloração esverdeada quando iluminada diretamente, figura 1a, mas 

torna-se avermelhada quando a luz brilha através dela, figura 1b. Essa mudança de cor devido 

à reflexão ou transmissão da luz incidente, denominada de dicroísmo, deve-se a presença de 

nanopartículas metálicas na matriz vítrea da taça. Devido à ressonância de plasmons 

superficiais, as nanopartículas metálicas apresentam espectros de absorção característicos, que 

dependem de sua forma, tamanho e composição química. A presença de nanopartículas 

metálicas de diferentes tamanhos e composições químicas são responsáveis pela coloração 

dos vitrais, como no vitral do século XII A.D. mostra na figura 1c.  
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A síntese de nanotubos de carbono foi reportada pela primeira vez por Iijima em 1991 [2], 

entretanto a figura 1d mostra uma espada oriental do século XVII A.D. [3] onde foram 

encontrados nanotubos de carbono em sua estrutura. Este fato pode justificar as excelentes 

propriedades físicas observadas em alguns tipos de lâminas antigas. 

 

 

 

 

Como conseqüência de um melhor conhecimento sobre a estrutura da matéria e com o 

advento de novas técnicas de preparação e caracterização foi possível estudar com maior 

exatidão sistemas de baixa dimensionalidade. O entendimento sobre a quantização da matéria 

e energia, e dos fenômenos e interações relacionados, foi de fundamental importância para o 

estudo destes sistemas compostos por agrupamentos de poucos átomos ou moléculas 

confinados em dimensões reduzidas, onde os princípios da física e química clássicas são 

substituídos pela mecânica quântica e físico-química mesoscópica para modelar corretamente 

os fenômenos observados. 

Figura 1. Artefatos antigos nanoestruturados: Em (a) e (b) o dicroísmo apresentado pela Taça Lycurgus (séc. IV 
A.D.) e em (c) as cores de um vitral (séc. XII A.D.) ambos devido à incorporação de nanoestruturas metálicas 
nas matrizes vítreas dos materiais [1]. Em (d) lâmina oriental (séc. XVII A.D.) na qual foram encontrados 
nanotubos de carbono [3]. 
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Desta maneira algumas grandezas e definições físicas e químicas precisam ser substituídas ou 

re-interpretadas para melhor descrever os fenômenos que ocorrem nesta escala. Podemos citar 

como exemplos o coeficiente de difusão que passa a ser em regime nanométrico o próprio 

vetor velocidade da partícula, enquanto que o equilíbrio químico é definido apenas no limite 

termodinâmico (para um grande número de partículas) sem análogo para estruturas de poucos 

átomos [4]. 

Sendo assim podemos entender porque o estudo destas nanoestruturas é tão promissor, 

pois é bem sabido que propriedades de um material são determinadas por sua composição 

química, por sua estrutura e pelo efeito cooperativo dos espécimes que o constituem. Quando 

o número de constituintes é grande, da ordem de grandeza do número de Avogrado, a amostra 

é considerada macroscópica e apresenta propriedades que refletem os efeitos das interações 

entre este elevado número de partículas. Porém, no caso de amostras nanométricas o número 

de constituintes pode ser de apenas algumas dezenas ou centenas de átomos ou moléculas, 

desta forma as propriedades que dependem da interação entre as partículas constituintes do 

material podem ser modificadas neste regime nanométrico. Além disso, a natureza quântica 

da matéria passa a predominar nesta escala de tamanhos, dando origem a novos feitos e 

características para os materiais micro e nanoestruturados. Desta forma as propriedades de 

uma nanoestrutura podem diferir significativamente tanto daquelas apresentadas por uma 

amostra macroscópica de mesma composição quanto das propriedades apresentadas por seus 

constituintes atômicos ou moleculares. Estas diferenças podem estar relacionadas às estruturas 

e formas, mudanças de fase, energias, estrutura eletrônica, reatividade química, propriedades 

ópticas, propriedades catalíticas, et cetera. 

A origem destas características e comportamentos especiais deve-se a diversos efeitos 

e fenômenos, tais como: confinamento quântico, efeitos de tamanho, efeitos de forma, 

fenômenos de superfície, et cetera [4, 5, 6]. Por exemplo, é bem conhecido que as 
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propriedades físico-químicas de um sólido macroscópico podem diferir daquelas apresentadas 

pela sua superfície. Este fato é particularmente importante em materiais nanoestruturados, 

pois nestes a razão entre o número de átomos localizados na superfície e os átomos 

localizados no volume do material é maior do que para uma amostra macroscópica do mesmo 

material: uma partícula de ferro com 3 nm de diâmetro tem cerca de 50% de seus átomos na 

superfície, já com 10 nm de diâmetro aproximadamente 20% dos átomos estão na superfície, 

e com 30 nm apenas cerca de 5% [6]. Essa distribuição superficial de átomos na amostra 

modifica sensivelmente as propriedades do material em regime nanométrico. 

 

 

 

O gráfico 1 mostra um exemplo de alteração nas propriedades físicas de 

nanopartículas de CdS e PbSe quando o tamanho destas é variado. O gráfico 1a mostra as 

medidas da temperatura de fusão para nanopartículas de CdS em função do raio das 

partículas. Neste caso observamos que a temperatura de fusão das amostras depende do 

tamanho das nanopartículas de CdS, e dobra de valor quando o raio da nanopartículas varia de 

1,5 nm para 3,8 nm, observa-se ainda que estes valores são menores do que o encontrado para 

Gráfico 1: Efeitos de tamanho sobre materiais nanoestruturados: (a) Temperatura de fusão em função do 
diâmetro para nanopartículas de CdS. (b) Dependência do espectro de absorção com o diâmetro para 
nanopartículas de PbSe [5]. 
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uma amostra macroscópica. O gráfico 1b mostra como o espectro de absorção de 

nanopartículas de PbSe é influenciado pelo diâmetro das partículas. À medida que o diâmetro 

das nanopartículas aumenta o máximo de absorção é deslocado para comprimentos de onda 

maiores, esse é um efeito característico do confinamento quântico dos portadores de carga em 

materiais semicondutores. 

É o surgimento de novas propriedades, ou alteração daquelas já presentes, e a 

possibilidade de controle destas propriedades pelas rotas de preparação utilizadas que torna 

tão atrativa a ciência e engenharia de materiais nestas escalas de tamanhos. Este controle 

sobre a preparação destes materiais e das propriedades exibidas por eles tem conduzido ao 

desenvolvimento de novos dispositivos e tecnologias. Dessa forma observamos que a 

nanociência e nanotecnologia têm crescido bastante nas últimas décadas. Isto é devido 

principalmente a um aumento da disponibilidade e acessibilidade dos métodos de preparação 

de materiais micro e nanoestruturados bem como de técnicas para a caracterização e 

manipulação destas estruturas. Um maior entendimento sobre os fenômenos que tem lugar 

nestes regimes também contribui para esse interesse crescente. O gráfico 2 mostra a evolução 

no número de publicações nas áreas de nanociência e nanotecnologia entre 1990 e 2010. 

 
Gráfico 2: Evolução recente do número de publicações em nanociência e nanotecnologia. 
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O objetivo da ciência de materiais de modo geral, e especificamente na escala 

nanométrica, é o entendimento e o domínio sobre os processos de preparação de 

nanoestruturas visando o controle de suas propriedades e a obtenção de novos materiais e 

dispositivos de alto desempenho.  

Verificamos que aplicações, e potenciais aplicações, da nanotecnologia encontram-se em 

praticamente todas as áreas da atividade humana: Otimização de catalisadores através do 

controle das propriedades de nanopartículas metálicas [6]; Materiais nanoestruturados para 

aumentar a sensibilidade de dispositivos sensores [6]; A adição de nanoestruturas a um 

material polimérico pode induzir novas propriedades nestes materiais [7]; Medicina e 

medicamentos pelo uso biomateriais capazes de entregar fármacos de forma específica [7]; 

Computadores químicos e ópticos onde arranjos bi ou tridimensionais de nanoestruturas 

podem conduzir à diversas aplicações na eletrônica [8]; Armazenamento de informações 

através das propriedades magnéticas e ópticas das nanopartículas [9]; Como exemplo para o 

Meio ambiente, nanopartículas semicondutoras apresentam alto potencial para a confecção de 

células solares mais eficientes e para aplicação na degradação de poluentes [10, 11]; Além de 

aplicações na purificação de água e ar através da alta reatividade de pós ultrafinos de metais 

com clorocarbonetos e adsorção dissociativa de toxinas por nanopartículas metálicas [12]; 

Áreas superficiais elevadas, propriedades estruturais e de condutividade dos materiais 

nanoestruturados podem melhorar os dispositivos de armazenamento de energia [13]. 

A obtenção de materiais tão diversos quanto os apresentados acima, exibindo 

características de interesse científico e aplicado, já pode ser alcançada através dos diferentes 

métodos de preparação disponíveis na literatura. O objetivo final de uma técnica de 

preparação é a obtenção do material desejado com o controle rigoroso de suas propriedades e 

com a reprodutibilidade do processo garantida, visando este objetivo diversos pesquisadores 

tem se dedicado ao estudo e desenvolvimento de técnicas de preparação de materiais. Graças 
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a estes esforços atualmente existem várias técnicas disponíveis para a obtenção dos mais 

diversos tipos de materiais, sendo que cada técnica de preparação em particular geralmente é 

dedicada à síntese de determinada classe de materiais, ou seja, as técnicas de preparação são 

bastante específicas quanto ao tipo de material que pode ser preparado. 

As diversas técnicas de preparação de materiais micrométricos e nanométricos podem 

ser classificadas, quanto ao paradigma de preparação, em basicamente dois grupos: Top-down 

e Bottom-up. A abordagem Top-down, consiste na obtenção de um material nanoestruturado 

pelo fracionamento ou litografia de um material volumétrico, métodos que seguem esta 

estratégia de preparação também são chamados de métodos físicos. Enquanto na abordagem 

Bottom-up átomos e moléculas são agrupados para construir estruturas desde dimensões 

atômicas até agregados supramoleculares nanométricos ou maiores, métodos de preparação 

seguindo este paradigma são conhecidos também como métodos químicos. Ambas as técnicas 

possuem capacidades e limitações específicas, e em muitos casos podem ser complementares. 

A técnica utilizada na preparação de um material em geral define quais serão as 

características do material sintetizado, ou seja, partindo de um mesmo conjunto de reagentes e 

utilizando rotas de preparação distintas podemos sintetizar materiais com composições, 

estruturas e propriedades diferentes. Um exemplo disso é mostrado na figura 2 onde vários 

alótropos do carbono podem ser obtidos por diferentes rotas de preparação. Podem ser 

observados nesta figura (a) diamante, (b) grafite, (c) ionsdaleite, (d) fulereno C60, (e) carbono 

amorfo e (f) nanotubos de carbono. Todas essas amostras apresentam aspectos, estruturas 

cristalinas e propriedades muito diferentes umas das outras, ainda que todas elas sejam 

compostas unicamente por átomos de carbono. Foi o processo de preparação utilizado para a 

obtenção de cada uma delas que determinou sua estrutura molecular e conseqüentemente suas 

propriedades físico-químicas. 
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Figura 2: Formas alotrópicas do carbono: (a) diamante, (b) grafite, (c) lonsdaleite, (d) fulereno C60, (e) 

carbono amorfo, (f) nanotubos de carbono. 
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PREPARAÇÃO DE MATERIAIS POR ABLAÇÃO LASER EM 

AMBIENTE LÍQUIDO 

Neste trabalho, tendo em vista a importância e as perspectivas da pesquisa por novos 

materiais e novas rotas de preparação, dedicamos nossos esforços à preparação de materiais 

utilizando a técnica de ablação laser em ambiente líquido (ALAL). Concentramos nossa 

atenção tanto na preparação de materiais conhecidos quanto na obtenção de novos materiais, 

bem como na investigação da maneira pela qual os parâmetros utilizados no processo de 

síntese influenciam as propriedades exibidas pelos materiais preparados. 

A técnica de ablação laser em ambiente líquido consiste de um aparato experimental simples e 

de parâmetros facilmente controláveis, capaz de fornecer condições extremas de pressão e 

temperatura durante o processo de síntese, sem necessidade de sistemas dedicados ao controle 

destas variáveis. Essa técnica pode ser utilizada para preparação de materiais metálicos, 

semicondutores e isolantes, com a possibilidade do produto ser obtido nas condições finais 

desejadas, minimizando passos intermediários de preparação e purificação. Além disso, a 

preparação de materiais por ALAL é um método rápido e limpo, que tem apresentado 

resultados confiáveis e de boa qualidade [14]. 

As pesquisas sobre a aplicação de radiação laser para ablação de alvos sólidos 

começaram no início da década de 1960, tão logo os primeiros lasers de alta potência 

tornaram-se disponíveis. Os estudos iniciais consistiam da irradiação de alvos sólidos 

mantidos em uma atmosfera controlada, visando tanto investigar a interação entre radiação e 

matéria em regime de altas intensidades luminosas quanto aplicar a ablação laser na 

preparação materiais. Este último aspecto despertou a atenção de muitos grupos de pesquisa 

devido ao alto potencial apresentado pela ablação laser para o crescimento de cristais, 

deposição de filmes finos, limpeza de superfícies e fabricação de dispositivos. 



INTRODUÇÃO          Preparação de Materiais por Ablação Laser em Ambiente Líquido 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 

O primeiro trabalho reportado sobre ablação laser de sólidos em ambiente líquido 

deve-se a Patil et alii em 1987 [15], seus experimentos de ablação laser de um alvo sólido de 

ferro imerso em água resultaram na obtenção de óxidos de ferro metaestáveis. A partir deste 

ponto outros grupos de pesquisa demonstraram interesse pela ALAL, especialmente no que 

diz respeito a aplicações desta técnica na preparação de materiais micro e nanoestruturados. A 

versatilidade e o potencial da técnica de preparação por ALAL motivaram o desenvolvimento 

de várias rotas de síntese: Modelagem superficial tem sido conduzida através de corrosão, na 

interface sólido-líquido, estimulada por irradiação laser de solução absorvente [16]; Ablação 

laser de interfaces sólido-líquido tem sido utilizada para revestimento e limpeza de superfícies 

[17, 18]; Uma grande variedade de nanoestruturas tem sido preparada por ablação laser de 

sólidos imersos em diferentes ambientes líquidos [14]. Neste contexto de preparação de 

materiais micro e nanoestruturados os parâmetros de configuração do feixe laser, a 

composição do alvo sólido, o tipo e a quantidade de solvente utilizado e a presença ou não de 

compostos surfactantes têm influência direta sobre as características dos materiais preparados. 
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TEORIA E EXPERIMENTO 

O procedimento experimental da ablação laser consiste em irradiar a superfície de 

separação entre dois meios com um feixe laser de alta potência, induzindo transformações 

físico-químicas sobre a região irradiada. Em geral as superfícies irradiadas são interfaces 

sólido-gás, sólido-líquido ou líquido-gás. 

A ablação laser sobre a superfície de um sólido é acompanhada da ejeção de material em 

estado de plasma, este processo pode ser conduzido com a superfície do alvo sólido mantida 

em atmosfera controlada ou imersa em ambiente líquido. No primeiro caso a pluma de plasma 

ejetada da superfície é esfriada à medida que se expande, e esta expansão pode ser controlada 

pela pressão de gás aplicada sobre a superfície irradiada. Quando o material alvo da ablação 

laser está imerso em ambiente líquido, a pluma de plasma tem a sua expansão contida pelo 

líquido que circunda a região irradiada, este confinamento eleva a pressão e temperatura 

dentro da pluma a valores da ordem de 109 Pa e 103 K [14]. O ambiente líquido, além de 

prover essas condições críticas de síntese, causa um rápido resfriamento do material em 

estado de plasma contido na pluma, favorecendo assim a ocorrência de estados metaestáveis 

não usuais para o material preparado. Estas variáveis permitem ao pesquisador projetar seus 

experimentos combinando alvos sólidos e ambientes líquidos distintos para obter materiais 

com as características desejadas, sendo que as propriedades físico-químicas do alvo sólido e 

do ambiente líquido, bem como os parâmetros do feixe laser, influenciam sensivelmente o 

processo de síntese, modificando assim as características do produto final obtido. 

 A ablação laser de um sólido imerso em um ambiente líquido é conduzida através da 

focalização de um feixe laser de alta potência sobre a interface sólido-líquido deste sistema. 

Utiliza-se uma lente para concentrar o feixe laser sobre a interface, e em geral o laser usado 

opera em modo pulsado (devido às altas potências fornecidas por fontes de laser pulsado). 

Além disso, o líquido no qual o sólido está imerso deve ter elevada transparência no 
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comprimento de onda do laser, para que seja entregue uma maior quantidade de energia a 

superfície do alvo sólido. A figura 3 mostra um esquema do aparato experimental comumente 

usando para a ablação laser de sólidos em ambiente líquido. Na configuração do experimento 

o feixe laser é desviado por um espelho e focalizado por uma lente de forma a incidir 

ortogonalmente sobre a superfície do alvo sólido. 

 

 

 Uma revisão da literatura revela que a maioria dos grupos de pesquisa que trabalham 

com ALAL utiliza como fonte de radiação lasers pulsados com pulsos tendo duração de 

nanosegundos. A duração temporal do pulso laser define quais serão os mecanismos físicos 

responsáveis pela troca de energia durante a interação entre o feixe laser e o alvo sólido [19]. 

Neste trabalho utilizamos um laser pulsado de Nd:YAG com pulsos gaussianos de largura 

temporal de 8 ns. 

Ao focalizamos um feixe laser de alta potência sobre a superfície do alvo sólido a 

interação entre radiação e matéria promoverá um rápido aquecimento da região iluminada. 

Para feixes laser compostos por pulsos com duração de alguns nanosegundos a transferência 

de energia é governada pela absorção dos fótons incidentes por elétrons e fônons do sólido 

irradiado, que em seguida dissipam a energia absorvida elevando a temperatura da região 

Figura 3: Esquema do aparato experimental para ablação laser em ambiente líquido. 
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iluminada. Caso a quantidade de energia transferida do laser para superfície alvo exceda um 

valor mínimo, chamado de limiar de ablação, o processo de aquecimento supera as perdas de 

energia e então ocorre uma brusca vaporização do material, ejetando matéria da superfície 

irradiada − este fato caracteriza ablação laser do material. O material vaporizado forma uma 

pluma de vapor aquecida que tende a expandir seu volume, contudo o ambiente líquido que 

circunda a pluma inibe esta expansão. Todo este processo de aquecimento e vaporização 

ocorre numa escala de tempo inferior a duração de um pulso de nanosegundos [20], de forma 

que a parte final do pulso laser ainda interage tanto com a superfície quanto com pluma de 

vapor confinada, aumentando a quantidade de matéria na pluma de vapor e convertendo esta 

em uma pluma de plasma. 

O efeito de confinamento exercido pelo ambiente líquido sobre a pluma de plasma em 

expansão produz uma onda de choque que eleva a pressão no interior da pluma [21], 

conduzindo a pluma de plasma a um estado termodinâmico de elevadas pressão, temperatura 

e densidade. Berthe e Peyre verificaram experimentalmente que esses valores podem exceder 

109 Pa, 103 K, 1023 espécimes/cm3 durante o processo de ALAL [22, 23]. Reações químicas 

podem ocorrer dentro e nas proximidades da pluma de plasma devido à disponibilidade de 

espécimes químicos, tanto do alvo sólido quanto do ambiente líquido, em estados neutros ou 

ionizados. Sendo que os elevados valores de temperatura e pressões favorecem a ocorrência 

de processos químicos em condições de não equilíbrio e a formação de materiais com 

configurações metaestáveis, como foi evidenciado por Yang et alli na obtenção de 

nanocristais de diamante através da ablação laser de grafite imerso em água [24]. 

O último estágio do processo de ALAL é o rápido esfriamento seguido pela 

condensação do material ablado quando o pulso laser chega ao fim. Esse rápido esfriamento 

da pluma de plasma possibilita a preparação de nanocristais e nanoestruturas devido aos 

reduzidos tempos de nucleação e de crescimento disponíveis para os espécimes dentro da 
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pluma de plasma, limitando assim o tamanho máximo das partículas em crescimento. Por fim 

o material sintetizado durante a ablação laser irá condensar, podendo se depositar sobre um 

alvo sólido formando um revestimento superficial, ou se dispersar no ambiente líquido na 

forma de partículas e estruturas. 

O diagrama da figura 4 representa os principais eventos do processo de ablação laser 

em ambiente líquido. Na figura 4a vemos o início da interação entre o pulso laser e o alvo 

sólido imerso, o que ocasiona a formação de uma pluma de vapor. Na figura 4b o pulso laser 

interage com a pluma de vapor convertendo-a em uma pluma de plasma, a expansão desta 

pluma é contida pelo ambiente líquido. Neste estágio o laser ainda interage com o alvo sólido, 

aumentando assim a quantidade de matéria e a pressão da pluma de plasma. Na figura 4c o 

pulso extinguiu-se e os espécimes neutros e ionizados contidos na pluma de plasma têm a 

oportunidade de reagir quimicamente enquanto todo este sistema é esfriando. B e B+ 

representam os espécimes neutros e ionizados ejetados do alvo sólido, enquanto A e A+ 

representam os espécimes neutros e ionizados do ambiente líquido. Finalmente na figura 4d 

vemos o material preparado em suspensão ou depositado sobre o sólido ablado. 

 

 Figura 4: Evolução do processo de ablação laser em ambiente líquido [14]. 
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A quantidade de energia por unidade de área entregue pelo feixe laser a superfície do 

alvo sólido é chamada de fluência. Caso a fluência exceda o limiar de ablação do alvo sólido 

ocorrerá a ablação laser do material e matéria será expelida da superfície irradiada. Aumentar 

a fluência laser aplicada sobre uma superfície em um experimento de ALAL implica em 

aumentar a quantidade de matéria ejetada por cada pulso laser, fluências elevadas podem 

causar a ejeção de partículas e aglomerados da superfície ablada devido ao desgastes térmico 

e mecânico induzidos pela ablação [19]. Também foi verificado que a fluência [25] e a 

distribuição superficial de fluência [26] podem ser usadas para controlar a distribuição de 

tamanhos das partículas preparadas por ALAL. 

A influência do comprimento de onda do feixe laser utilizado depende do coeficiente de 

absorção da superfície alvo, sendo que o processo de ablação será mais eficiente para alvos 

com grande absorção no comprimento de onda do feixe incidente. O comprimento de onda da 

radiação laser influencia a distribuição de tamanhos das estruturas preparadas, conforme 

demonstrado por Tsuji [27]. 

Para valores fixos da fluência e comprimento de onda do feixe laser, observa-se que 

taxa de repetição dos pulsos laser controla a quantidade de matéria ejetada por unidade de 

tempo durante a ALAL. Saito et alli [28] verificaram experimentalmente que a quantidade de 

matéria removida da superfície de um sólido ablado em ambiente líquido, chamada de taxa de 

ablação, aumenta linearmente com o número total de pulsos que atingem a superfície, 

conforme mostra o gráfico 3a. Também foi verificado que a altura da camada líquida sobre o 

alvo sólido influencia a taxa de ablação [29], este fenômeno é o resultado da competição entre 

a maximização da pressão exercida pelas ondas de choque sobre a superfície ablada e a 

absorção de luz, ambos os efeitos se intensificam à medida que a altura da camada líquida 

aumenta. 
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O gráfico 3a mostra o efeito da taxa de repetição sobre a taxa de ablação para a 

ablação laser de um alvo de grafite imerso em água, observa-se que a dependência entre estas 

duas grandezas é linear. O gráfico 3b mostra como a altura da camada líquida sobre o alvo 

sólido influencia a taxa de ablação do silício imerso em água. 

 

 

 

A solução utilizada como ambiente liquido em um experimento de ALAL tem a 

função de confinar e esfriar a pluma de plasma. Conduto foi demonstrado por Bajaj [30] que a 

composição química do ambiente líquido pode influenciar a forma, o tamanho, a distribuição 

de tamanhos, a agregação e a composição química das estruturas preparadas por ALAL. Bajaj 

também estudou o efeito da presença de agentes surfactantes em solução no ambiente líquido, 

concluindo que estes compostos também influenciam o formato e tamanho das estruturas 

obtidas. Essa influência do ambiente líquido e de surfactantes sobre as propriedades dos 

materiais preparados é devido a efeitos de sovatação e formação de micelas, respectivamente. 

Tanto a sovatação quanto a formação de micelas inibem o crescimento e a agregação das 

partículas, eventualmente favorecendo a formação de estruturas com tamanho e/ou formatos 

específicos dependendo dos espécimes químicos e condições de processamento envolvidas 

[30-32]. 

Gráfico 3: Parâmetros que influenciam a taxa de ablação: (a) Relação linear entre a taxa de repetição do laser 

e a taxa de ablação sobre alvo de grafite em água [28]. (b) Influência da altura da camada líquida de água 

sobre a taxa de ablação para um alvo de Si imerso em água [29]. 
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APLICAÇÕES 

Este trabalho tem como objetivo a preparação de micro e nanoestruturas utilizando a 

técnica de ALAL. A preparação destas estruturas utilizando a técnica da ALAL pode ser feita 

basicamente através de duas rotas de síntese. 

A rota de síntese mais difundida na literatura científica consiste em utilizar apenas o 

alvo sólido como material precursor para o processo de síntese, ou seja, as estruturas 

preparadas apresentam a mesma composição química do sólido ablado. Esta rota pode ser 

classificada como um método de preparação Top-down, pois consiste basicamente de 

fracionar um material macroscópico através das condições críticas fornecidas pela interação 

laser-sólido-líquido, estas mesmas condições podem ser responsáveis pela transformação 

química do espécime ablado − como é o caso dos nanocristais de diamante obtidos por Yang a 

partir da ablação de um alvo sólido de grafite imerso em água [24]. 

A segunda rota de síntese utiliza como reagentes no processo de preparação tanto o 

alvo sólido quanto o ambiente líquido. A ablação laser dispersa os constituintes do alvo 

sólido, além de fornecer condições de temperatura e pressão que excitam os espécimes 

químicos do líquido e do sólido vaporizado promovendo a ocorrência de reações químicas 

entre eles. Recentemente Jiménez demonstrou que substâncias dissolvidas no ambiente 

líquido também podem participar do processo de síntese promovido pela ALAL [33, 34], ou 

seja, a participação do ambiente líquido como reagente não é restrita apenas aos seus 

constituintes, de forma que espécimes dissolvidos ou dispersos no líquido também podem 

contar como reagentes durante a preparação de um material por ALAL. Esta rota de síntese 

pode ser classificada como um método Bottom-up, uma vez que utiliza constituintes atômicos 

ou moleculares para preparar produtos micro ou nanoestruturados. 

Desde o primeiro trabalho dedicado a ablação laser em ambiente líquido, cerca de 25 

anos atrás, muitos grupos de pesquisa tem se dedicado à preparação de materiais usando este 
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procedimento experimental. Contudo, ainda existem questões não respondidas relativas aos 

fenômenos físico-químicos e mecanismos de síntese que ocorrem durante a ALAL. Mesmo 

sem o total entendimento destes fenômenos e mecanismos, muito progresso tem sido feito na 

área de preparação de materiais por ablação laser em ambiente líquido. 

Materiais micro e nanoestruturados têm sido preparados por ALAL a partir de alvos 

metálicos, isolantes e semicondutores. Partículas micro e nanométricas de metais, ligas 

metálicas, óxidos metálicos, nitridos e semicondutores têm sido obtidas. Além destas 

estruturas também foi reportada a preparação de estruturas unidimensionais tais como 

agulhas, bastões e tubos, além de materiais com geometrias mais complexas como partículas 

core/shell e estruturas automontadas. A tabela 1 apresenta diferentes materiais que têm sido 

preparados pela ALAL nos últimos anos, esta tabela mostra o tipo de material preparado, sua 

composição química, o alvo sólido ablado e a solução usada como ambiente líquido em cada 

processo de preparação. 

Produto Alvo Sólido Ambiente Líquido 

Óxidos de ferro metaestáveis [15] Ferro Água 

Nanopartículas de Ferro-níquel [35] Liga de Ferro-Níquel Etanol 

Nanopartículas de C3N4 [36] Grafite Amônia 

Nanopartículas de diamante [24] Grafite Água 

Nanopartículas de Co3O4 [37] Cobalto Água 

Nanodiscos de ouro [38] Ouro Água 

Quantum dots de ZeSe [39] ZeSe Etanol 

Partículas core/shell de Zn/ZnO [40] Zn 
Solução de sodium 

dodecyl sulfate em água. 

Liga unidimensional de níquel-prata [41] Níquel 
Solução aquosa de nitrato 

de prata 

Estruturas tubulares de Mg(OH)2 [42] Magnésio 
Solução de sodium 

dodecyl sulfate em água. 

Nanotubos de Carbono [43] Grafite Água 

 
Tabela 1: Materiais preparados por ablação laser em ambiente líquido. 



TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo descreve os procedimentos experimentais utilizados na preparação e 

caracterização dos materiais estudados. São descritos o procedimento e a configuração 

experimental para a técnica de ablação laser em ambiente líquido, bem como as técnicas de 

caracterização por difratometria de raios-X, espectroscopia de absorção ultravioleta e visível, 

espectroscopia de absorção infravermelha, microscopia eletrônica de varredura e 

magnetometria. 

 

“I do not feel obliged to believe that the same God Who has endowed 

us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use” 

Galileo Galilei 
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ABLAÇÃO LASER EM AMBIENTE LÍQUIDO 

Neste trabalho a ablação laser em ambiente líquido foi usada como técnica de 

preparação de materiais, onde foi dada ênfase a preparação de materiais e ao estudo de como 

os parâmetros de síntese influenciam as propriedades dos materiais preparados. Dedicamos 

nossos esforços a preparação de materiais micro e nanoestruturados, buscando tanto a síntese 

de materiais conhecidos na literatura quanto a obtenção de novos materiais. 

O aparato experimental montado para a preparação de materiais por ALAL apresenta 

configuração equivalente aos utilizados com sucesso na literatura. 

Foi utilizado como fonte de radiação um laser pulsado de Nd:YAG, modelo Spectra-Physics 

Quanta-Ray GCR-170, que provê pulsos de luz laser com comprimento de onda de 532 nm e 

largura temporal de 8 ns. O feixe apresenta uma distribuição gaussiana de intensidade e a taxa 

de repetição dos pulsos pode ser variada de 10 Hz até 50 Hz. Uma lente com distância focal 

de 10 cm e diâmetro de 5 cm foi usada para focalizar o feixe laser sobre o alvo sólido. A 

focalização e o posicionamento do feixe sobre a superfície alvo foram realizados através de 

suportes translatadores verticais e horizontais, garantindo assim uniformidade e 

reprodutibilidade ao processo de ablação. O ambiente líquido, que contém o alvo sólido 

imerso, foi colocado em um becker para então ser realizada a ablação laser da superfície alvo. 

 A figura 5a mostra o aparato experimental montado para a realização da ALAL. O 

feixe laser fornecido pela fonte de laser pulsado (à esquerda na figura 5a) é desviado pelo 

espelho e focalizado pela lente sobre o alvo sólido, imerso em ambiente líquido, que se 

encontra dentro do becker. A figura 5b apresenta um diagrama esquemático e de fluxo para 

esse processo, enquanto a figura 5c mostra o sistema de ablação laser em funcionamento 

durante a preparação de uma amostra. 
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Neste trabalho foram realizados experimentos de ablação laser de placas de ferro em 

solução aquosa de hidróxido de sódio visando à obtenção de óxidos de ferro (Fe) através da 

ALAL. O objetivo deste experimento foi avaliar como o material contido na pluma de plasma 

resultante da ablação laser de um alvo de ferro evolui em um meio de pH elevado, verificando 

a possibilidade do material ablado da superfície irradiada reagir quimicamente com a solução 

para formar óxidos de ferro. Investigamos também como a fluência aplicada a superfície do 

alvo sólido de ferro influencia o processo de preparação. 

Figura 5: Aparato experimental para ablação laser em ambiente líquido. (a) Aparato experimental montado para 

a realização da ALAL. (b) Esquema do aparato experimental e fluxo do experimento. (c) Ablação laser em 

ambiente líquido utilizando o aparato montado. 
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Na realização deste experimento utilizamos placas de Fe que foram lixadas, lavadas 

com água e em seguida submetidas a banho ultra sônico em etanol por 5 minutos. O ambiente 

líquido utilizado foi uma solução com concentração 1 molar de hidróxido de sódio em água 

destilada, medidas indicaram que o pH desta solução é 14. A ALAL foi realizada com três 

valores de fluência do feixe laser, os materiais preparados nestas condições foram designados 

de Tipo1, Tipo2, Tipo3 e a tabela 2 apresenta os parâmetros de síntese utilizados na obtenção 

destas amostras. 

Experimento 
Alvo 

Sólido 
Ambiente 
Líquido 

Volume do 
Líquido∗  

Fluência  
Taxa de 

Repetição  

Tempo 
de 

Ablação 

Tipo1 
Placa 
de Fe 

NaOH  
1.0 molar 
em água 

20 ml 
0.5 

J/cm2 
10 Hz 10 min 

Tipo2 
Placa 
de Fe 

NaOH  
1.0 molar 
em água 

20 ml 
2.0 

J/cm2 
10 Hz 10 min 

Tipo3 
Placa 
de Fe 

NaOH  
1.0 molar 
em água 

20 ml 
4.0 

J/cm2 
10 Hz 10 min 

 

 

 Visando investigar os efeitos do ambiente líquido sobre a composição e morfologia 

dos materiais preparados por ALAL de alvos metálicos foram realizados experimentos através 

da ablação laser de alvos de chumbo (Pb) nos seguintes solventes orgânicos: metanol (Merck 

P.A.), etanol (Cinética P.A.), 1-propanol (Merck P.A.), 1-butanol (Merck P.A.). Estes 

solventes são alcoóis primários cuja fórmula molecular genérica pode ser escrita como 

CnH2n+1OH, onde n é o número de carbonos na composição do espécime. Dessa forma, caso o 

processo de ALAL de um alvo de chumbo tenha a participação química do solvente, espera-se 

que para solventes distintos sejam observadas diferenças nos materiais obtidos. Após 

conhecermos a influência do solvente sobre a preparação das amostras, realizamos 

∗ Em todos os experimentos a altura da camada líquida sobre o alvo sólido foi de 10 mm. 

Tabela 2: Parâmetros experimentais para a ALAL de placas de Fe. 
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experimentos adicionais para verificar como a fluência do feixe laser sobre a superfície do 

alvo sólido modificava o processo de preparação. 

As placas de chumbo utilizadas como alvos neste experimento foram previamente 

lixadas, lavadas com água e então submetidas a um banho ultra sônico em etanol por 5 

minutos. Na tabela 3 estão descritos os parâmetros utilizados nestes experimentos. 

Experimento 
Alvo 

Sólido 
Ambiente 
Líquido 

Volume do 
Líquido∗  

Fluência  
Taxa de 

Repetição  
Tempo de 
Ablação 

PbMet-A Placa de Pb Metanol 10 ml 2.0 J/cm2 10 Hz 10 min 

PbMet-B Placa de Pb Metanol 10 ml 0.5 J/cm2 10 Hz 10 min 

PbMet-C Placa de Pb Metanol 10 ml 4.0 J/cm2 10 Hz 10 min 

PbEta Placa de Pb Etanol 10 ml 2.0 J/cm2 10 Hz 10 min 

PbPro Placa de Pb 1-Propanol 10 ml 2.0 J/cm2 10 Hz 10 min 

PbBut Placa de Pb 1-Butanol 10 ml 2.0 J/cm2 10 Hz 10 min 

 

 

Em todos os experimentos de preparação realizados neste trabalho o processo de 

ablação laser das amostras foi conduzido à temperatura de 293 K e pressão de 1 atm − sendo 

estas as condições normais do laboratório climatizado onde foram desenvolvidas todas as 

atividades de preparação de materiais por ALAL. Visando minimizar o número de variáveis 

no processo de preparação foram utilizados, para cada classe de experimentos realizados, os 

mesmos valores da taxa de repetição dos pulsos do laser, da altura da camada líquida sobre o 

alvo sólido, do volume para o ambiente líquido e do tempo de ablação laser ao qual o alvo foi 

submetido. 

Neste trabalho todos os materiais preparados encontravam-se dispersos ou 

estabilizados no ambiente líquido após a síntese por ablação laser dos alvos sólidos imersos. 

Algumas das amostras foram caracterizadas ainda em fase líquida por espectroscopia de 

∗ Em todos os experimentos a altura da camada líquida sobre o alvo sólido foi de 10 mm. 

Tabela 3: Parâmetros experimentais para a ALAL de placas de Pb. 
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absorção na região do ultravioleta e visível. Contudo, o procedimento padrão de 

caracterização consistiu de precipitar o material através da evaporação lenta e espontânea da 

solução na qual a amostra foi obtida. Isso foi realizado mantendo as amostras preparadas em 

repouso dentro de uma capela com sistema de exaustão acionado por algumas horas, ou 

mesmo alguns dias dependendo da volatilidade do solvente. As amostras foram precipitadas 

sobre placas de vidro para a caracterização por microscopia eletrônica de varredura, e 

algumas amostras foram pulverizadas para serem analisadas por difratometria de raios-X, 

espectroscopia de absorção infravermelha ou magnetometria. 

Os materiais das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 foram separados da solução precursora de 

NaOH por centrifugação e lavados em água destilada, então estas amostras foram submetidas 

ao procedimento de precipitação e caracterização como descrito acima. 
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DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X 

As técnicas de caracterização de materiais que fazem uso de raios-X têm progredido 

consideravelmente desde sua origem com as pesquisas de W. C. Röntgen. Este progresso 

justifica-se devido tanto as potencialidades e sucessos das técnicas quanto ao 

desenvolvimento de fontes de raios-X e softwares para análise de dados. As técnicas de 

caracterização de raios-X podem fornecer muita informação sobre a estrutura física e 

eletrônica de materiais cristalinos e não cristalinos, atualmente existem instrumentos capazes 

de analisar amostras líquidas ou mesmo avaliar materiais durante o seu processo de síntese. 

Informações relativas à organização estrutural de longo e curto alcance, estrutura e 

composição química, identificação e caracterização de defeitos podem ser obtidas por 

espectroscopia e difração de raios-X. 

Neste trabalho utilizamos a técnica de difração de raios-X, sobre amostras na forma de 

pó, para identificar os materiais preparados e caracterizar suas estruturas cristalinas. Esta 

técnica possibilita, usando apenas poucos miligramas de amostra, a determinação da estrutura 

cristalina do material analisado. Além disso, comparando o padrão de difração obtido com 

bases de dados já estabelecidas é possível identificar o material em estudo, os seus 

constituintes e a presença ou ausência de fases cristalinas. Este último tipo de análise, 

chamada análise quantitativa de fase, é particularmente interessante quando o material é 

composto por fases cristalinas distintas que apresentam composição química semelhante, ou 

mesmo idêntica. 

Quando um feixe de raios-X incide sobre um átomo este feixe é difratado e fracamente 

espalhado de forma equitativa em todas as direções. Porém, quando o mesmo feixe incide 

sobre um arranjo periódico de átomos, efeitos de difração e interferência fazem com que as 

frentes de ondas espalhadas sejam reforçadas em certas direções de espalhamento e 

canceladas em outras. Podemos entender esse efeito assumindo que o material no qual o feixe 
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de raios-X incide é formado por famílias de planos sobre os quais os átomos estão distribuídos 

ordenadamente. Na amostra cada átomo em particular atua como um centro espalhador, e o 

conjunto de planos contendo os átomos funciona como uma rede de difração. Assim o 

espalhamento originado por uma determinada família de planos é reforçado quando as frentes 

de onda dos raios-X espalhados por cada plano, da mesma família, alcançam o detector em 

fase ou com uma diferença de fase igual a um número inteiro de comprimentos de onda. A 

figura 6 apresenta um diagrama para esta situação, onde mostra uma construção geométrica 

para a determinação da diferença de fase entre os feixes incidentes e difratados. 

 

 

 

Analisando o diagrama da figura 6 encontramos que a condição de interferência 

construtiva é dada pela Lei de Bragg, que relaciona o comprimento de onda λλλλ dos raios-X, a 

distância d entre os planos atômicos e o ângulo de incidência θθθθ, através da equação: 

λλλλ = 2dsenθθθθ, 

esta equação foi proposta e verificada experimentalmente por W. H. Bragg em 1913. 

O procedimento experimental para obter um difratograma consiste em incidir um feixe 

de raios-X sobre a superfície da amostra e então registrar com um detector a intensidade do 

Figura 6: Diagrama para a determinação da diferença de fase na difração de raios-X: Conjuntos de planos 

atômicos atuam como uma rede de difração para raios-X. 



TÉCNICAS EXPERIMENTAIS              Difratometria de Raios-X 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 

feixe difratado em função do ângulo de detecção. Neste caso percebemos que a condição 

expressa na Lei de Bragg é bem restritiva para um cristal em particular: uma vez 

especificados λλλλ, d e as posições angulares do feixe incidente e do detector, nenhum sinal de 

intensidade difratada será captado a menos que o cristal esteja precisamente orientado em 

relação ao feixe incidente e o detector. Este fato é a essência da técnica de difração de raios-X 

para amostras em pó, pois a incidência do feixe sobre um material pulverizado garante a 

iluminação simultânea de um grande número de cristais, e de famílias de planos atômicos, de 

forma que muitos deles estarão na orientação correta para difratar os raios-X incidentes na 

direção do detector. O resultado é um difratograma contendo a distribuição de máximos de 

intensidade referentes às possíveis configurações de interferência construtiva devido às 

difrações originadas sobre todas as famílias de planos atômicos da amostra. 

 O projeto e configuração de um difratômetro de raios-X podem variar bastante, pois 

sua engenharia é determinada pelos tipos de medidas para as quais o instrumento será 

destinado. O difratômetro utilizado neste trabalho foi o Siemens D5000, projetado para 

registrar difratogramas de monocristais, de filmes finos ou de amostras pulverizadas. 

A figura 7 mostra o diagrama experimental de um difratômetro de raios X que consiste de um 

tubo de raios catódicos onde os elétrons emitidos por um catodo aquecido são acelerados de 

encontro a uma placa de cobre (Cu). A desaceleração dos elétrons provoca a emissão de raios-

X, a maior parte da energia convertida em raios-X corresponde à emissão característica da 

linha Kα do cobre com comprimento de onda de λKα = 1.540598 Å, o restante da energia está 

distribuída em outras linhas e sobre uma distribuição contínua chamada bremsstrahlung. O 

feixe de raios-X produzido é filtrado por um sólido monocromador e colimado para incidir 

sobre a amostra fixada em suporte. Este suporte é então rotacionado com a finalidade de 

variar o ângulo θ de incidência do feixe em relação à superfície da amostra, o detector é 

posicionado próximo a amostra e rotacionado com o dobro da velocidade aplicada ao suporte 
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para que possa registrar a intensidade do feixe difratado, este feixe faz um ângulo θ com a 

superfície da amostra e um ângulo 2θ com a referência horizontal. O sistema de aquisição de 

dados armazena os resultados e esses são tratados por software que em seguida fornece os 

difratogramas. 

 

 

A intensidade, o alargamento e a posição angular dos máximos de difração dependem 

da geometria da rede cristalina e da composição química da amostra, de forma que o 

difratograma de um material cristalino é único, funcionando com uma identidade de estrutura 

cristalográfica e composição do material. Entretanto, a resolução instrumental do 

difratômetro, tensões sobre a rede cristalina e o tamanho dos cristais analisados podem causar 

alterações sobre o difratograma de uma amostra. Dentre estes, o efeito devido ao tamanho dos 

cristais é muito importante, pois fornece informações sobre o tamanho dos cristais presente na 

amostra [44]. 

Alguns parâmetros experimentais do difratômetro, tais como o formato, a polarização e a 

densidade de potência do feixe de raios-X ou o volume efetivo de amostra iluminada, também 

podem influenciar a distribuição de intensidades dos máximos de difração. Desta forma cabe 

ao pesquisador configurar corretamente o difratômetro para garantir aos seus resultados 

confiabilidade, reprodutibilidade e coerência com a literatura científica estabelecida. 

Figura 7: Diagrama esquemático do difratômetro de raios-X. 
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ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO ULTRAVIOLETA E 

VISÍVEL 

A espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (espectroscopia UV-

Vis) é uma técnica experimental que permite analisar amostras medindo a atenuação da 

intensidade de um feixe de luz após este atravessar a amostra em análise. A técnica consiste 

das medidas de absorbância, transmitância e refletância na região espectral do ultravioleta, do 

visível e do infravermelho próximo, de 190 nm até 900 nm. O limite inferior é definido pela 

forte absorção dos gases atmosféricos em comprimentos de onda menores do que 180 nm, de 

maneira que análises de espectroscopia UV-Vis abaixo desta região espectral requisitam um 

sistema de vácuo. O limite superior é determinado pela capacidade de resposta do detector 

disponível para o espectrômetro. 

Os fótons com comprimento de onda compreendido na região espectral do ultravioleta 

e do visível são energéticos o suficiente para promover transições eletrônicas, de forma que 

através desta técnica é possível estudar as propriedades eletrônicas e ópticas de amostras 

gasosas, líquidas ou sólidas que sejam transparentes ou parcialmente transparentes. Dentro 

das aplicações de nosso interesse, a espectroscopia UV-Vis permite estudar bandas de 

absorção e excitações eletrônicas, verificar a ocorrência de efeitos de transferência de cargas, 

medir o band gap de semicondutores e identificar nestes a presença de éxcitons e de 

impurezas, visualizar picos de absorção de ressonância de plasmons em filmes finos e 

nanopartículas metálicas, identificar e quantificar a presença de analitos dispersos em gases, 

líquidos ou sólidos [45]. 

 A espectroscopia UV-Vis baseia-se em medidas de atenuação sobre a intensidade de 

um feixe de luz após este atravessar a amostra em análise. Essa atenuação pode resultar de 

efeitos de absorção, reflexão ou espalhamento. 
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O procedimento experimental consiste de medir as intensidades luminosas antes e depois do 

feixe atravessar a amostra, em seguida é calculado o valor da transmitância T da amostra 

utilizando a expressão: 

T = I / I0, 

onde I0 é a intensidade inicial do feixe de luz fornecido pela fonte luminosa e I é a intensidade 

do feixe após atravessar a amostra. Com boa aproximação podemos dizer que a absorção de 

luz por uma amostra é diretamente proporcional à concentração do espécime absorvente e à 

distância percorrida pelo feixe no interior da amostra. Esta relação linear é conhecida como 

Lei de Beer-Lambert e pode ser escrita como: 

A = εεεε ×××× b ×××× c, 

onde A é a absorbância, εεεε é o coeficiente de absorção molar dependente do comprimento de 

onda do feixe luminoso, b é o comprimento do caminho óptico do feixe dentro da amostra, e c 

é a concentração do analito absorvedor. O fato de existir uma relação linear entre a 

concentração de espécimes absorventes e a absorbância da amostra garante que a técnica de 

espectroscopia UV-Vis pode ser utilizada para caracterizar materiais de maneira qualitativa, 

identificando espécimes presentes na amostra, e de maneira quantitativa, informando as 

quantidades dos espécimes presentes. 

A absorbância pode ser calculada diretamente a partir das medidas de intensidades luminosas 

ou através da transmitância da amostra, uma vez que a relação entre estas grandezas é dada 

por: 

A = − Log (T) = − Log (I / I0), 

os espectros de absorção são apresentados em termos de A, T, %T, ou 1−T em função do 

comprimento de onda. 
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A figura 8 mostra o diagrama esquemático do espectrômetro utilizado modelo Ocean 

Optics CHEM2000-UV-VIS, que opera na região espectral de 180 nm a 880 nm. Este 

instrumento é composto de uma fonte de luz cujo feixe luminoso é conduzido através de uma 

fibra óptica que ilumina a amostra, uma segunda fibra óptica conduz o feixe transmitido ao 

dispositivo monocromador e ao detector acoplados a um computador. Um software controla o 

processo de aquisição de dados de forma a compor, em tempo real, o espectro de absorção ou 

transmitância da amostra analisada. Através deste dispositivo podemos realizar medidas de 

transmitância, absorção e refletância para amostras líquidas ou sólidas. 

 

 

As amostras analisadas por espectroscopia UV-Vis neste trabalho foram sólidos, soluções, 

dispersões coloidais ou suspensões de sólidos em líquidos, onde estas amostras eram 

colocadas em uma cubeta de quartzo e então analisadas.  

 

Figura 8: Diagrama esquemático de um espectrômetro de radiação UV-Vis. 
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ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO INFRAVERMELHA 

A técnica de espectroscopia de absorção infravermelha (espectroscopia IR) é 

semelhante em muitos aspectos à espectroscopia de absorção ultravioleta e visível, as 

principais diferenças são relativas à região espectral analisada, aos mecanismos de absorção, 

aos tipos de fenômenos observados e ao aparato instrumental. A caracterização das amostras 

consiste em identificar as bandas de absorção apresentadas pelas amostras relacionando-as 

com os respectivos grupos de ligações químicas e modos vibracionais. Estes dados 

possibilitam caracterizar a composição e estrutura química do espécime preparado, 

comparando seu espectro de absorção com os modos vibracionais de compostos conhecidos 

na literatura científica. Através de um espectro de absorção de radiação infravermelha 

(espectro IR) podemos também verificar se na amostra analisada há presença de subprodutos 

de processamento, de reagentes não consumidos durante a síntese e de impurezas. 

Da espectroscopia molecular sabemos que a energia total de uma molécula consiste da 

contribuição eletrônica, vibracional e rotacional [44]. A parte vibracional da energia 

molecular é aquela que está associada ao movimento oscilatório linear e/ou angular dos 

átomos em relação às suas posições de equilíbrio na estrutura molecular. O movimento 

vibracional dos átomos constituintes de moléculas apresenta orientação e freqüência bem 

definidas, o que determina um modo vibracional particular para a molécula. A freqüência de 

um modo vibracional depende da geometria molecular, do número de átomos na molécula, 

das massas dos átomos ligados, do tipo de ligação química entre os átomos, de forma que esta 

freqüência tem um valor particular para um dado par de átomos ligados. 

Se o movimento de oscilação dos átomos, devido à existência de um determinado 

modo vibracional de freqüência ωR, induz variações no momento de dipolo elétrico da 

molécula, então esse modo vibracional pode ser estimulado externamente por radiação 

eletromagnética de freqüência ωR. Com o campo elétrico oscilando na mesma freqüência do 
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dipolo molecular, o sistema entra em ressonância e energia do campo elétrico é transferida 

para o modo vibracional, ou seja, a molécula absorve energia eletromagnética da radiação 

incidente. Denomina-se de “modo ativo” o modo vibracional que absorve energia de um 

campo externo. As freqüências de ressonância dos modos vibracionais para a maioria das 

moléculas conhecidas encontram-se situadas na região espectral do infravermelho e do 

infravermelho próximo, de forma que a faixa do espectro eletromagnético de interesse para a 

espectroscopia IR compreende o intervalo de 2500 nm a 25000 nm, ou seja, 4000 cm-1 a 400 

cm-1 em unidades de número de onda, comumente utilizadas na espectroscopia IR. 

Moléculas com modos vibracionais ativos absorvem energia da radiação incidente cuja 

freqüência seja equivalente a sua freqüência de oscilação, de maneira que para registrar o 

espectro de absorção de tal amostra é necessário excitá-la com um feixe de radiação 

infravermelha e em seguida registrar a intensidade do feixe antes e depois dele atravessar a 

amostra. No passado este procedimento era realizado utilizado instrumentações, baseadas em 

elementos dispersivos de luz, que incidiam sobre a amostra um feixe monocromático de 

radiação infravermelha e mediam a transmitância da amostra. Atualmente o método utilizado 

é a espectroscopia infravermelha por transformada de Fourier (FTIR), este supera a 

instrumentação dispersiva de luz em desempenho devido a sua simples e precisa calibração, 

altas sensibilidade e velocidade de aquisição de dados. A espectroscopia FTIR utiliza como 

fonte de radiação infravermelha um sólido aquecido, o espectro assim obtido é devido à 

radiação de corpo-negro. Em seguida o feixe é colimado e guiado através da amostra que está 

localizada em um dos eixos de um interferômetro que transforma a distribuição espectral de 

intensidades do feixe transmitido em um sinal de interferência denominado interferograma. 

Este sinal contém informações relativas ao padrão de interferência do feixe de radiação 

infravermelha transmitido pela amostra em função das posições dos elementos reflexivos do 

interferômetro, a intensidade deste sinal é detectada utilizando detectores projetados para 
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medir atenuações no sinal do interferograma. Por fim o sinal detectado é tratado por um 

software, utilizando o método matemático da transformada de Fourier, para recuperar a 

distribuição espectral de radiação, compondo o espectro de transmissão da amostra, como 

mostra esquematicamente o diagrama da figura 9. 

 

 

Neste trabalho caracterizamos nossas amostras na região espectral do infravermelho 

utilizando o espectrômetro de radiação infravermelha IFS 66 Brunker. 

O procedimento para a obtenção do espectro de absorção de uma amostra, líquida ou 

pulverizada, consiste de misturar o material a ser analisado com brometo de potássio (KBr) 

em uma proporção em massas de 1:100. Em seguida essa mistura é prensada e comprimida 

formando uma pastilha que será analisada. A diluição da amostra em brometo de potássio é 

realizada para evitar que haja saturação e/ou deformação no espectro de absorção. A 

utilização do brometo de potássio neste processo justifica-se devido às interações químicas 

entre este sal e a amostra serem desprezíveis, não alterando o espectro obtido, e devido ao 

reduzido valor do coeficiente de absorção molar deste composto na região espectral do 

infravermelho. 

 

 

Figura 9: Diagrama esquemático de um espectrômetro de radiação infravermelha. 
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MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de caracterização 

largamente utilizada nas pesquisas em ciência e engenharia de materiais, devido 

principalmente ao sucesso desta técnica na investigação da estrutura e morfologia das 

amostras analisadas. Através da microscopia eletrônica de varredura de um material é possível 

obter informações relativas à sua topografia, morfologia, distribuição e composição de fases, 

composição elementar, estrutura e orientação cristalinas, presença e localização de defeitos. 

Adicionalmente, o microscópio eletrônico de varredura apresenta larga faixa de magnificação, 

simples processo de preparação de amostras para análise e grande versatilidade quanto à 

caracterização destas, além de ser uma técnica rápida, confiável e que pode ser aplicada a 

praticamente qualquer tipo de material sólido. Todas estas qualidades tornam a caracterização 

de materiais por MEV praticamente um procedimento padrão quando há interesse em 

investigar os aspectos microestruturais de um material. 

Neste trabalho usamos a microscopia eletrônica de varredura para caracterizar a 

estrutura e morfologia da amostra, principalmente no que diz respeito à forma, tamanho e 

distribuição de tamanhos. Estas informações foram obtidas através de imagens registradas 

pelo microscópio, e possibilitaram entender como os parâmetros de síntese utilizados 

influenciavam as características estruturais das amostras preparadas. Os instrumentos 

utilizados foram os microscópios eletrônicos de varredura SS - 550 Shimadzu e JSM - 5900 

Jeol. 

A figura 10 apresenta um diagrama esquemático onde a microscopia eletrônica de 

varredura é realizada através da focalização de um feixe de elétrons sobre a amostra e 

subseqüente registro dos sinais gerados pela interação do feixe de elétrons com a superfície do 

material em análise, o tratamento adequado destes sinais possibilita a formação de uma 

imagem da superfície sobre a qual o feixe de elétrons incidiu. Um microscópio eletrônico de 
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varredura é genericamente composto por um canhão de elétrons responsável por emitir e 

acelerar estas partículas de forma a compor um feixe direcional. Em seguida o feixe de 

elétrons atravessa a coluna óptica do microscópio constituída por lentes eletromagnéticas 

empregadas na colimação e focalização, e por bobinas defletoras que realizam a varredura do 

feixe sobre a superfície da amostra. Todo este sistema óptico é mantido em vácuo. 

Adicionalmente, um microscópio de varredura pode conter vários detectores e um sistema 

computadorizado de aquisição de dados. 

 

 

A coluna óptica garante que todos os elétrons do feixe sejam similares quanto as suas energias 

e trajetórias. Ao incidirem sobre a superfície da amostra os elétrons interagem com esta 

através de colisões elásticas e inelásticas: Nas interações elásticas ocorrem alterações na 

trajetória dos elétrons sem que haja perdas de energia, enquanto para as colisões inelásticas a 

mudança de trajetória é acompanhada de transferência de energia do feixe de elétrons para a 

amostra. À medida que o feixe de elétrons penetra na amostra, múltiplas interações elásticas e 

Figura 10. Diagrama esquemático de um microscópio eletrônico de varredura. 
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inelásticas entre elétrons e átomos ocorrem no volume interno da região analisada, dando 

origem a diferentes fenômenos e eventos que podem ser monitorados pelos sinais resultantes 

destas interações. Estes sinais, compostos por fótons e elétrons que foram emitidos ou 

espalhados durante a penetração do feixe de elétrons na amostra, contém informações sobre a 

estrutura do material analisado, uma vez que cada sinal é gerado por fenômenos específicos e 

em regiões bem determinadas da amostra é possível através da análise individual destes sinais 

obter informações sobre diferentes características da amostra. Imagens por MEV de um 

material são construídas através do mapeamento de um destes sinais à medida que o feixe de 

elétrons varre a superfície da amostra. 

Os principais tipos de sinais medidos em um microscópio eletrônico de varredura são 

descritos resumidamente na tabela 4, onde estão relacionados os tipos de informações obtidas 

através do mapeamento de cada um dos sinais descritos. 

Tipo de Sinal 
Registrado 

Origem do Sinal 
Informação sobre  

a Amostra 

Elétrons 
Retroespalhados 

Elétrons espalhado por 
interação elástica entre 
átomos e o feixe de elétrons 

Composição, 
Topografia 

Elétrons 
Secundários 

Elétrons ejetados de 
camadas atômicas externas 
após interação inelástica 
com o feixe de elétrons 

Morfologia, 
Topografia 

(alta resolução) 

Raios-X  
Relaxação atômica após 
interação inelástica entre 
átomo e feixe de elétrons. 
Ocorre a emissão de um 
fóton (Raios-X) ou de um 
elétron (Elétrons Auger) 

Análise de 
Composição 

Elétrons Auger 
Análise de 

Composição, 
Espectroscopia Auger 

 

 

A preparação de uma amostra para microscopia eletrônica de varredura consiste em 

fixar o material a ser analisado em um substrato, que servirá como suporte para amostra, e em 

seguida depositar um filme fino metálico sobre o conjunto amostra–substrato garantindo uma 

Tabela 4: Sinais medidos em um microscópio eletrônico de varredura. 
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boa condutividade elétrica para esse sistema. Esse processo é denominado de metalização da 

amostra e comumente é feito pela deposição, por evaporação térmica ou sputtering, de um 

filme fino de ouro sobre a superfície da amostra. A metalização da amostra melhora a sua 

condutividade e a qualidade dos sinais obtidos.  

Neste trabalho foram utilizados substratos de vidro como suporte para as amostras e 

metalizamos a superfície destas com um filme fino de ouro (Au) depositado por sputtering 

usando a metalizadora SC-701 QUICK COATER da Sanyu Electron. A espessura do filme 

fino depositado foi da ordem de 10 nanômetros para todas as amostras. 
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MAGNETOMETRIA 

 Magnetometria é a denominação para técnica experimental destinada a realização de 

medidas das propriedades magnéticas de um material. A maioria das técnicas é dedicada a 

medir o momento magnético da amostra, sendo que dependendo do procedimento 

experimental utilizado na medida desta grandeza é possível avaliar diversas propriedades 

magnéticas da amostra − tais como magnetização, magnetização remanescente, coercividade, 

susceptibilidade magnética DC e AC, et cetera. O conhecimento destas propriedades leva a 

um melhor entendimento sobre a estrutura, a composição e a natureza magnética da amostra, 

além de fornecer informações que podem conduzir a aplicações específicas do material 

analisado. 

Neste trabalho a caracterização da resposta magnética das amostras foi realizada para 

avaliar o comportamento magnético da amostra − identificando o material como 

ferromagnético, paramagnético, superparamagnético ou diamagnético [46]. Com este objetivo 

foram realizadas medidas de magnetização em função do campo magnético aplicado à 

temperatura constante de 300 K. Esta análise nos possibilitou também quantificar a resposta 

magnética observada e investigar como os parâmetros de síntese influenciam as propriedades 

magnéticas exibidas pelas amostras. 

O instrumento utilizado nas medidas de magnetização em função do campo magnético 

aplicado foi o Quantum Design Magnetic Property Measurement System – 5S. 

O funcionamento deste magnetômetro depende da detecção de variações de fluxo magnético 

de baixíssima intensidade, tais medidas são possíveis devido à utilização do sensor SQUID 

(superconducting quantum interference device). Este dispositivo de elevada sensibilidade 

funciona como um conversor corrente/voltagem: variações de fluxo magnético através do anel 

supercondutor que compõe o SQUID induzem neste correntes elétricas. O anel supercondutor 
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contém junções Josephson onde as correntes induzidas são registradas como sinais de 

voltagem [47] proporcionais à variação de fluxo magnético através do sensor SQUID. Este 

tipo de detector é sensível o suficiente para detectar campos magnéticos da ordem de 10-18 T. 

 Em um magnetômetro SQUID a medida do momento magnético da amostra é 

realizada de forma indireta. O procedimento experimental consiste em deslocar a amostra, 

previamente fixada em um suporte apropriado, através de um conjunto de bobinas que 

compõem o sensor supercondutor SQUID. Durante o processo de medida o sistema composto 

pela amostra e sensor encontra-se imerso em um campo magnético responsável pela 

magnetização da amostra, este sistema é mantido a baixas temperaturas com o auxílio de um 

reservatório de hélio líquido, a redução da temperatura é necessária para que possam ser 

utilizadas as propriedades supercondutoras do sensor SQUID.  

Quando a amostra, magnetizada pela aplicação do campo magnético externo, 

movimenta-se através do conjunto de bobinas do sensor ocorre variações de fluxo magnético 

nas espiras que compõem as bobinas. A lei de Faraday relaciona a força eletromotriz induzida 

nas bobinas com a variação de fluxo magnético através delas: 

ξξξξ = − 10-8 N(dΦΦΦΦ/dt),  

 ΦΦΦΦ = BA = (H + 4πM)A. 

Onde ξξξξ é a força eletromotriz induzida, N é o número de espiras das bobinas, ΦΦΦΦ é o fluxo 

magnético devido à indução magnética B através da área A da espira da bobina. Estas 

equações foram escritas usando o sistema cgs de unidades métricas. 

O número N de espiras da bobina é controlado pela engenharia do magnetômetro, 

tanto o campo magnético H quanto a variação do fluxo magnético ΦΦΦΦ são configurados pelo 

usuário, de forma que a magnetização M da amostra pode ser obtida como função do campo 

H aplicado. 
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Neste trabalho a determinação da resposta magnética dos materiais preparados foi obtida 

medindo-se a magnetização da amostra na forma de pó para diferentes valores de campo 

magnético aplicado. Em seguida os dados obtidos foram plotados em função do campo 

magnético aplicado para as amostras analisadas. Através das curvas de magnetização foi 

possível definir o comportamento magnético da amostra e avaliar como os parâmetros de 

síntese influenciam esta propriedade. 

A figura 11 mostra um diagrama esquemático para um magnetômetro SQUID equivalente ao 

instrumento utilizado neste trabalho. As figuras 11a e 11b exibem um esquema para o sistema 

de aquisição de dados contendo (1) suporte para a amostra, (2) mecanismo de translação da 

amostra, (3) monitor do nível de hélio, (4) anel supercondutor. Este sistema é esfriado por 

hélio líquido mantido em um (5) contêiner contendo hélio líquido. O controle do instrumento 

e do processo de aquisição de dados é realizado por computador e instrumentação dedicados, 

como mostrado no esquema da figura 11c. 

 

 Figura 11: Diagrama esquemático de um magnetômetro SQUID. (a) sistema de aquisição de dados, (b) sistema 

de esfriamento, (c) sistema de controle. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

“There is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance” 

Ali Inb Ali-Talib 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais obtidos. Foram 

preparados por ablação laser em ambiente líquido materiais micro e nanoestruturados 

apresentando propriedades controláveis através do ajuste dos parâmetros experimentais 

utilizados no processo de preparação. Nos experimentos foi verificado como a fluência dos 

pulsos laser aplicados ao alvo sólido e a composição química do ambiente líquido influenciam 

as propriedades dos materiais preparados. Os resultados apresentados fornecem os alicerces 

para a síntese e o desenvolvimento de novos materiais com aplicações em potencial, bem 

como melhoram o entendimento sobre os efeitos nas propriedades dos materiais preparados 

quando são alteradas as condições de processamento. 
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PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MICRO E 

NANOESTRUTURADAS 

 Esta secção relata a preparação de partículas magnéticas micro e nanoestruturadas a 

partir da ablação laser de alvos de ferro (Fe) em solução aquosa de hidróxido de sódio, onde 

foi estudado como a fluência do feixe laser altera as propriedades estruturais e magnéticas do 

material preparado. Os parâmetros experimentais utilizados na obtenção destas partículas são 

apresentados na tabela 2. 

O gráfico 4 mostra o espectro UV-Vis para a solução precursora de hidróxido de sódio e para 

as soluções resultantes do processo de preparação das mostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. 

 

 

 É possível verificar no gráfico 4 que os espectros das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 

apresentam três bandas de absorção adicionais quando comparadas com o espectro da solução 

de NaOH precursora. Essas bandas de absorção são referentes à presença do material 

Gráfico 4: Espectro UV-Vis das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 e da solução precursora.  
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preparado disperso na solução resultante da ablação laser. Observa-se também que as bandas 

de absorção são mais intensas para os materiais preparados com a aplicação de fluências 

maiores sobre o alvo sólido. Este fato indica que quanto maior a fluência utilizada no 

experimento maior é a quantidade de material obtido e disperso em solução por unidade de 

tempo, aumentando assim a intensidade das bandas de absorção no espectro UV-Vis ao final 

do processo de preparação que teve o mesmo tempo de duração para todas as amostras. Em 

parte este resultado está de acordo com o espectro UV-Vis para nanopartículas de ferro e 

óxido de ferro em solução aquosa. As bandas de absorção com máximos em 216 nm e 268 nm 

podem ser associadas à nanopartículas de ferro [48], enquanto que a banda localizada em 350 

nm provavelmente é devida as outras fases presentes nas amostras. 

 A microscopia eletrônica de varredura realizada nas amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo 3 

mostra que estes materiais consistem de partículas com formato aproximadamente esférico e 

distribuição de tamanho diferente para cada tipo de material preparado. 

A figura 12 mostra que o material Tipo1 é constituído por partículas de formato esférico e 

com tamanho médio de 170 nm, estas se encontram tanto dispersas e isoladas sobre o 

substrato quanto compondo estruturas maiores formadas por aglomerados de partículas. 

 

Figura 12: Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a amostra Tipo1. 
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Na figura 13 é mostrado que o material Tipo2 apresenta partículas de formato esférico e com 

tamanhos médios da ordem de 0,7 µm, verifica-se que a distribuição de tamanhos das 

partículas nesta amostra é mais ampla do que aquela apresentada pela amostra Tipo1. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a amostra Tipo2. 

Figura 14: Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a amostra Tipo3. 
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A figura 14 mostra a imagem de MEV referente ao material Tipo3, onde se verifica que essa 

amostra é composta por aglomerados de partículas com tamanho de 50 nm, onde também é 

possível visualizar poucas partículas de tamanho micrométrico. 

 As imagens de MEV mostradas nas figuras 12, 13 e 14 permitiram estimar o tamanho 

médio e o desvio padrão médio para a distribuição de tamanhos das partículas que compõem 

as amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. Esta estimativa foi realizada medindo-se os diâmetros das 

partículas nas imagens através da contagem dos pixels contidos nas linhas diametrais traçadas 

sobre as partículas, na realização deste procedimento foi utilizado o software PAINT (para 

traçar as linhas e contar os pixels). Os resultados destas medidas são mostrados na tabela 5. 

Amostra Tamanho Médio Desvio Padrão Médio 

Tipo1 170 nm ± 50 nm 

Tipo2 0,7 µm ± 0,3 µm 

Tipo3 50 nm ± 30 nm 

 

Os elevados valores para os desvios padrões médios nas medidas dos diâmetros das partículas 

justificam-se devido à baixa precisão do processo de medida empregado, bem como devido às 

largas distribuições de tamanhos apresentadas pelas amostras. 

Estes resultados indicam que as propriedades estruturais dos materiais obtidos são 

sensíveis a fluência do feixe laser utilizada no procedimento de preparação, de maneira que é 

possível controlar o tamanho e a distribuição de tamanho das amostras através do controle da 

fluência. Esse comportamento deve estar relacionado à fotólise promovida pelo feixe laser 

sobre as partículas preparadas e ao aumento da densidade de material ablado na pluma de 

plasma. Estes dois efeitos aumentam quando a fluência é aumentada e sua atuação conjunta 

pode explicar os resultados observados: a fotólise tende a diminuir o tamanho das partículas 

enquanto densidades elevadas da pluma favorecem a obtenção de partículas maiores.   

Tabela 5: Estimativa do tamanho médio nas amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. 
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 A difratometria de raios-X foi utilizada para identificação e caracterização estrutural 

dos materiais preparados. Os difratogramas obtidos para as amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 

são mostrados no gráfico 5, onde também são indicadas as fases cristalinas presentes nas 

amostras e que foram identificadas por comparação com o banco de dados do software 

PCPDF WIN da JCPDS-ICCD (as respectivas cartas de difração são mostradas no anexo 1). 

Analisando os difratogramas das amostras, e relacionando os máximos de intensidade 

difratada com os principais picos de difração dos padrões no banco de dados JCPDS, verifica-

se indícios de que o material preparado sob as condições do experimento Tipo1 é formado 

pelas fases cristalinas referentes à presença de ferro (Fe), óxido de ferro (FeO), ferrato de 

sódio (V) (NaFeO3), ferrato de sódio (VI) (Na2FeO4) e hidróxido de sódio (NaOH). A amostra 

Tipo2 exibe indícios da presença de Fe, FeO, Na2FeO4 e NaOH, enquanto na amostra Tipo3 

encontramos apenas a presença das fases Fe e FeO. A fase FeO é metaestável e pode ser 

preparada somente em altas temperaturas e através de um rápido esfriamento [15]. 

 

 
Gráfico 5. Difratogramas de raios-X das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. 
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O gráfico 5 mostra que quando a fluência aplicada à superfície do alvo sólido aumenta 

observa-se progressivamente a redução da cristalinidade das amostras preparadas. Claramente 

a amostra Tipo1 preparada com uma fluência de 0.5 J/cm2 apresenta fases cristalinas bem 

definidas, enquanto a amostra Tipo3 preparada utilizando 4.0 J/cm2 de fluência é pouco 

cristalina. Este comportamento pode ser explicado considerando o rápido efeito de 

esfriamento do ambiente líquido sobre a pluma de plasma. A temperatura do material ablado 

na pluma de plasma deve ser tanto maior quanto mais elevada for a fluência dos pulsos laser, 

em contrapartida a capacidade de esfriamento do ambiente líquido depende basicamente da 

temperatura e do volume de líquido usado. Além disso, a massa de líquido circundando o 

material ablado é muito maior do que a massa da própria pluma de plasma, de maneira que é 

razoável admitir que independente da sua temperatura a pluma de plasma será esfriada até a 

temperatura do solvente em um intervalo de tempo muito pequeno e constante para qualquer 

pluma de plasma. Dessa forma quanto maior a fluência utilizada na ablação do alvo sólido 

mais elevada será a taxa de esfriamento devido ao ambiente líquido, pois maior será a 

variação de temperatura durante o curto tempo de esfriamento. 

 O modelo de esfriamento proposto pode explicar a dependência da cristalinidade dos 

materiais obtidos com a fluência do feixe laser usada no processo de preparação. Os valores 

de fluência utilizados na preparação das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 correspondem a taxas 

de esfriamento T1, T2, e T3, sendo T3 > T2 > T1. Sendo assim o tempo disponível para a 

cristalização do material ablado é maior na amostra Tipo1 do que na Tipo2, esta por sua vez 

tem um tempo disponível para a cristalização maior do que a amostra Tipo3. O curto tempo 

de cristalização para as amostras Tipo2 e Tipo3 inibe a formação de fases cristalinas bem 

definidas, deixando o material Tipo2 com uma baixa cristalinidade e o Tipo3 praticamente 

amorfo. 
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O gráfico 6 mostra os espectros de transmissão de radiação infravermelha (espectros 

IR) para os materiais preparados. Observa-se que a maioria dos modos de absorção dos 

materiais Tipo1 e Tipo2 coincidem, embora o mesmo não ocorra para a amostra Tipo3. Este 

fato indica que a composição e estrutura química das amostras Tipo1 e Tipo2 são 

semelhantes, enquanto que estas diferem da composição e estrutura apresentada pela amostra 

Tipo3. Comparando os espectros IR obtidos com dados disponíveis na literatura [49] foi 

possível verificar a presença de Na2FeO4 nas amostras Tipo1 e Tipo2 através da identificação 

dos modos ativos de estiramento e vibração referentes à distribuição tetraédrica dos 4 

oxigênios ao redor do íon Fe (VI). Os modos referentes ao Na2FeO4 não são visualizados no 

espectro IR da amostra Tipo3, confirmando a suposição de que as amostras Tipo1 e Tipo2 são 

quimicamente semelhantes e que a composição destas difere da apresentada pela amostra 

Tipo3. A presença de FeO em todas as amostras também foi é verificada pela comparação 

com dados disponíveis na literatura [50]. 

 

 Gráfico 6: Espectro de transmitância IR das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. 
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Os resultados da análise por espectroscopia IR corroboram com a difratometria de raios-X no 

que diz respeito a indicativos da presença de Na2FeO4 nas amostras Tipo e Tipo2 e ausência 

desta fase na amostra Tipo3. Bem como confirmam os indícios de que a fase FeO está 

presente em todas as amostras. 

O gráfico 7 mostra as curvas de magnetização medidas em função do campo 

magnético aplicado para as amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3. A análise das curvas de 

magnetização indica que todas as amostras apresentam histerese, sendo assim classificadas 

como ferromagnéticas, entretanto observa-se que a resposta magnética é diferente para cada 

amostra. Quando os materiais preparados são submetidos a um campo de mesma intensidade 

o material Tipo3 apresenta maior magnetização, este valor é superior ao alçando pelas 

amostras Tipo1 e Tipo2, sendo o material Tipo2 o que apresenta o menor valor de 

magnetização em relação às outras amostras. 

 

 Gráfico 7: Magnetização por unidade de massa em função do campo magnético para as amostras Tipo1, Tipo2 

e Tipo3. 
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 As respostas magnéticas das amostras podem ser relacionadas com o tamanho de suas 

estruturas. Observa-se neste experimento que para um mesmo valor do campo magnético 

aplicado o módulo da magnetização, M(H), das amostras Tipo1, Tipo2 e Tipo3 aumenta à 

medida que diminui o diâmetro, D, das partículas que compõem a amostra, em outras 

palavras, verifica-se que M(H)Tipo3 > M(H)Tipo1 > M(H)Tipo2, enquanto DTipo3 > DTipo1 > DTipo2. 

Ou seja, observam-se efeitos de tamanho sobre a resposta magnética das amostras, 

possivelmente relacionados ao tamanho e presença de monodomínios magnéticos no interior 

das partículas de menores tamanhos, enquanto as partículas maiores devem conter vários 

monodomínios orientados aleatoriamente ocasionando uma resposta magnética menos efetiva. 

É possível também relacionar qualitativamente o comportamento magnético das amostras 

com a sua composição química: A amostra Tipo1 é formada pelas fases Fe, FeO, NaFeO3, 

Na2FeO4 e NaOH enquanto a amostra Tipo2 é formada por Fe, FeO, Na2FeO4 e NaOH, e a 

Tipo3 por Fe e FeO. É sabido que os elétrons desemparelhados nos orbitais atômicos de um 

material são responsáveis pelas suas propriedades magnéticas, e quanto maior o número de 

elétrons desemparelhados maior será sua magnetização por unidade de massa. Os átomos de 

ferro nas fases Fe e FeO apresentam respectivamente 4 e 4 elétrons desemparelhados. 

Contudo, na fase NaFeO3 os átomos de ferro apresentam apenas 3 elétrons desemparelhados e 

na fase Na2FeO4 tem 2 elétrons desemparelhados. Visto que a magnetização foi medida por 

unidade de massa, este argumento justificaria porque a amostra Tipo3, composta por Fe e 

FeO, tem a resposta magnética mais intensa, tendo o material Tipo1 uma resposta de 

intensidade intermediária e o material Tipo2 o de magnetização menos intensa, ou seja 

M(H)Tipo3 > M(H)Tipo1 > M(H)Tipo2, uma vez que assim estão ordenadas as razões momento 

magnético/massa dos espécimes químicos constituintes em cada amostra. 

Concluindo, podemos resumir que a preparação de partículas magnéticas micro e 

nanoestruturadas através da ALAL de alvos de ferro em solução de hidróxido de sódio 1 M 
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foi obtida com sucesso. Os resultados obtidos demonstram que as propriedades estruturais e 

magnéticas dos materiais preparados são influenciadas pela fluência do feixe laser aplicada 

durante o processo de ablação. Especificamente foi verificado que a fluência pode ser 

utilizada para regular a distribuição de tamanhos das estruturas presentes na amostra, bem 

como controlar a magnetização e a cristalinidade do material preparado. A dependência da 

cristalinidade da amostra com fluência empregada no processo de preparação foi explicada 

através de um modelo simples proposto para o esfriamento da pluma de ablação. 
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HIDROCERUSSITA MICRO E NANOESTRUTURADA 

A ablação laser de alvos de chumbo, realizada utilizando os parâmetros experimentais 

mostrados na tabela 3, resultou na obtenção de materiais micro e nanoestruturados cuja 

composição química e estrutura cristalina dependem do solvente usado como ambiente 

líquido. 

A ablação laser de chumbo utilizando como ambientes líquidos metanol e etanol 

resultou na preparação do mineral hidrocerussita (Pb3(CO3)2(OH)2). Neste trabalho este 

composto foi obtido em estado sólido na forma de um pó esbranquiçado após a secagem da 

solução resultante da ablação laser. A identificação do composto foi realizada através dos 

difratogramas de raios-X das amostras, estes difratogramas foram comparados com a 

literatura científica [51] e com o banco de dados do software PCPDF WIN da JCPDS-ICCD. 

Os gráficos 8 e 9 mostram respectivamente os difratogramas para as amostras preparadas em 

metanol e em etanol, verifica-se que a fase hidrocerussita está mais bem definida na amostra 

preparada em metanol. Nos anexos 2 e 3 são mostrados estes mesmos difratogramas 

sobrepostos com o padrão de difração JCPDS da hidrocerussita (carta número 130131). 

A hidrocerussita é um sólido cristalino de cor branca e ocorrência natural, 

historicamente este composto foi empregado pelos povos mediterrâneos com finalidades 

artísticas, cosméticas e religiosas [52], exercendo atualmente um papel importante na geologia 

[53] e na química de baterias [54]. A estrutura cristalina da hidrocerussita é formada pela 

sobreposição de camadas hexagonais de átomos de chumbo (Pb+2) coordenados com os 

grupos (CO3)
-2 e (OH)- [55]. Definindo as camadas atômicas A e B como sendo compostas 

respectivamente pela coordenação de átomos de Pb+2 com os grupos (CO3)
-2 e (OH)- em redes 

hexagonais interpenetradas, verifica-se que a estrutura cristalina da hidrocerussita é formada 

pela seqüência de camadas ...BAABAA... sobrepostas ao longo da direção cristalográfica 

(001), como mostrado na figura 15. 
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Gráfico 8: Difratograma de raios-X da amostra PbMet-A. 

Gráfico 9: Difratograma de raios-X da amostra PbEta. 
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 A estrutura da hidrocerussita apresenta um sistema cristalino trigonal, cuja 

sobreposição de camadas atômicas hexagonais ao longo da direção (001) favorece o 

crescimento de estruturas com geometria hexagonal orientadas nesse eixo, especificamente 

prismas da base hexagonal. Foi reportada na literatura a preparação de hidrocerussita 

apresentando morfologia microestruturada de placas com formato aproximadamente 

hexagonal [51]. A caracterização por microscopia eletrônica de varredura das amostras 

PbMet-A e PbEta revelou que estas apresentam morfologia semelhante. 

A figura 16 mostra uma imagem de MEV para a amostra PbMet-A. Observa-se que o 

material é formado por um aglomerado de placas individuais de diversos tamanhos, mas cujas 

larguras tem um tamanho médio de 1,0 ± 0,3 µm e espessuras com valor médio de 80 ± 20 

nm. Dessa forma as estruturas preparadas são microestruturadas em suas duas dimensões 

superficiais e nanoestruturada ao logo de sua altura. 

Figura 15: Estrutura cristalina da hidrocerussita [55]. a) estrutura formada pela seqüência de sobreposições de 

camadas atômicas A e B. b) e c) projeção das camadas A e B sobre a direção cristalográfica [001]. 
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A figura 17 mostra uma imagem do mesmo material, onde neste caso a preparação da 

amostra para análise por MEV consistiu de submeter a solução resultante do processo de 

ablação a um banho ultra sônico por 10 minutos, em seguida o solvente foi secado lentamente 

e a amostra depositou-se na superfície de um substrato de vidro sobre o qual a amostra foi 

analisada. 

 

 
Figura 17: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da amostra PbMet-A-S. A amostra nessa imagem foi 

previamente sonicada para desagregar o material preparado.  

Figura 16: Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a amostra PbMet-A. 
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A imagem de MEV para a amostra que foi submetida a banho ultra sônico antes do processo 

de deposição mostra as mesmas estruturas presentes na imagem da figura 16, porém o 

processo de sonicação da amostra desagregou o material preparado possibilitando uma melhor 

visualização das placas individuais que compõem a amostra. Nessa imagem verifica-se que as 

estruturas que compõem a amostra são placas de formato aproximadamente hexagonal, em 

acordo com resultados disponíveis na literatura [51]. 

 As figuras 18 e 19 mostram imagens de MEV paras as amostras PbMet-B e PbMet-C 

respectivamente, onde neste caso o processo de preparação das amostras foi analisado em 

função da fluência do laser. A amostra PbMet-B foi preparada com uma fluência menor, 

enquanto na preparação da PbMet-C foi utilizada uma fluência maior, do que aquela utilizada 

na obtenção da amostra PbMet-A. Observando a morfologia e distribuição de tamanhos das 

estruturas presentes nas amostras PbMet-B e PbMet-C podemos concluir que os valores 

diferentes de fluência do feixe laser aplicados não têm influência apreciável na preparação da 

hidrocerussita por ALAL de alvos de chumbo. 

 

 Figura 18: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da amostra PbMet-B. Esta amostra foi preparada 

aplicando ao alvo sólido uma fluência menor do que a utilizada na obtenção da amostra PbMet-A. 
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A figura 20 mostra uma imagem de microscopia eletrônica de varredura para a 

amostra PbEta. Nesta imagem verificamos que o material preparado também é formado por 

placas e aglomerados de placas de maneira semelhante às amostras preparadas usando 

metanol como ambiente líquido. Isso mostra que não há diferenças significativas nas 

propriedades estruturais dos materiais preparadas em metanol e etanol. 

 

 

Figura 19: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da amostra PbMet-C. Esta amostra foi preparada 

aplicando ao alvo sólido uma fluência maior do que a utilizada na obtenção da amostra PbMet-A. 

Figura 20: Imagem de microscopia eletrônica de varredura para a amostra PbEta. 
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 Os gráficos 10 e 11 mostram os difratogramas das amostras PbPro e PbBut, preparadas 

sob as condições descritas na tabela 3, onde foram utilizados como ambientes líquidos os 

solventes 1-propanol e 1-butanol, respectivamente. Nos anexos 4 e 5 são mostrados estes 

difratogramas sobrepostos com os padrões de difração JCPDS da hidrocerussita (carta número 

130131) e do chumbo (carta número 040686). Diferente dos resultados obtidos para as 

materiais preparados em metanol e etanol, os difratogramas para as amostras PbPro e PbBut 

exibem o padrão de difração da hidrocerussita sobreposto a uma outra fase cristalina. Esta 

fase adicional foi identificada como sendo chumbo metálico (Pb) − o que atesta a presença 

deste elemento químico na amostra preparada. É possível observar nos difratogramas dos 

gráficos 10 e 11 que a intensidade dos picos de difração da fase cristalina do chumbo em 

relação aos picos da fase hidrocerussita é maior na amostra PbBut do que na PbPro. Esse fato 

indica que a razão entre as quantidades de chumbo e de hidrocerussita presentes no material é 

maior na amostra preparada em butanol do que naquela preparada em propanol. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura para estas amostras são mostradas nas 

figuras 21 e 22. O MEV da amostra PbPro mostra que o material preparado em propanol é 

formado por placas de formato aproximadamente hexagonal, apresentando morfologia e 

tamanho equivalente à das amostras preparadas em metanol e etanol. Contudo, na figura 22 

observa-se que a morfologia do material obtido usando o butanol como ambiente líquido é 

diferente daquela apresentada pelas amostras PbMet-A, PbEta e PbPro. Nesta imagem 

verificamos que o material apresenta sua superfície como sendo formada por um aglomerado 

denso de placas de formato irregular e poucas estruturas com formato aproximadamente 

hexagonal, de tal maneira que não é possível encontrar uma geometria predominante para o 

formato das placas nem estimar a sua distribuição de tamanhos. Esse fato corrobora com o 

resultado do difratograma de raios-X no que diz respeito à amostra PbBut apresentar estrutura 

distinta daquelas apresentadas pelas amostras PbMet-A, PbEta e PbPro 
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Gráfico 10: Difratograma de raios-X da amostra PbPro. 

Gráfico 11: Difratograma de raios-X da amostra PbBut. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO             Hidrocerussita Micro e Nanoestruturada 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da amostra PbPro. 

Figura 22: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da amostra PbBut. 
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 A comparação dos difratogramas para as amostras PbMet-A, PbEta, PbPro e PbBut é 

feita no gráfico 12 onde são sobrepostos todos os difratogramas destes materiais. Neste 

gráfico também são indicadas as posições dos picos de difração referentes às fases 

hidrocerussita e chumbo metálico. 

Observa-se que a curva relativa ao difratograma da amostra PbMet-A apresenta a fase 

hidrocerussita mais bem definida em relação aos outros difratogramas. Verifica-se também 

que apenas os difratogramas das amostras PbPro e PbBut apresentam picos de difração devido 

a fase de chumbo, e que esta fase é predominante apenas no difratograma da amostra PbBut, 

na qual os picos da fase hidrocerussita apresentam a menor intensidade quando comparado às 

outras amostras preparadas em metanol, etanol e 1-propanol. 

 

 

 

 

Gráfico 12: Fases cristalinas presentes nas amostras PbMet-A, PbEta, PbPro e PbBut. Os principais picos de 

difração foram identificados como relativos às fases hidrocerussita e chumbo. 
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 A presença do mineral hidrocerussita nas amostras e a influência da composição 

química do solvente utilizado no processo de preparação podem ser verificados também nos 

espectros de transmissão de radiação infravermelha das amostras.  

O gráfico 13 mostra os espectros IR das amostras PbMet-A, PbEta, PbPro e PbBut, onde estão 

indicados os principais modos de absorção utilizados na caracterização das amostras por 

comparação com espectros IR da hidrocerussita disponíveis na literatura [51]. 

 

 

 Observa-se que o espectro IR da amostra PbBut apresenta as menores intensidades 

relativas das bandas de absorção quando comparada com as outras amostras. Esse fato 

corrobora com os resultados do difratograma para esse material indicando uma menor 

presença da fase hidrocerussita na amostra PbBut em relação as outras amostras preparadas. 

Durante o processo de síntese da hidrocerussita, a ablação laser dispersa átomos, íons e 

partículas de chumbo no ambiente líquido que entrando em contato com o O2 adsorvido no 

meio transforma Pb em PbO. Simultaneamente a ablação promove a foto oxidação do 

Gráfico 13: Espectros de transmissão de IR das amostras PbMet-A, PbEta, PbPro e PbBut. 
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solvente, onde o grau de oxidação do solvente depende de vários fatores tais como o 

comprimento da molécula, tipo e localização de arranjos dos cromóforos ou grupos ativos que 

a molécula possui. Como exemplo a oxidação do 1-propanol e do 2-propanol resulta em 

substâncias químicas diferentes, ácido propiônico e acetona respectivamente. Com isso a 

oxidação completa dos alcoóis de cadeias pequenas tais como metanol e etanol produz CO2, 

H2 e H2O [56], estes compostos por sua vez reagem com o PbO para formar a hidrocerussita 

como mostrado na literatura [57]. Entretanto, quando são utilizados 1-propanol e 1-butanol 

(alcoóis de cadeias moleculares maiores) o processo de oxidação total é menos eficiente e 

conduz a uma menor produção dos grupos CO2 [58], resultando assim em uma menor 

produção da hidrocerussita em relação às quantidades obtidas usando metanol e etanol. Além 

disso, estes alcoóis quando em presença de íons metálico apresentam uma tendência a reduzir 

os espécimes ionizados [58], o que explica a observação da fase cristalina referente ao 

chumbo metálico nos difratogramas das amostras PbPro e PbBut. 

 É possível concluir, a partir dos resultados obtidos da ALAL de alvos de chumbo em 

diferentes solventes e sob aplicação de diferentes valores de fluência, que o composto 

hidrocerussita foi formado através da reação química entre os átomos de chumbo e os 

espécimes químicos resultantes da decomposição das moléculas do solvente devido a ablação 

laser do alvo metálico em ambiente líquido. Verifica-se também que os diferentes valores da 

fluência do feixe laser sobre a superfície do alvo ablado não modificaram significativamente 

as propriedades estruturais do material preparado, e que dentre os alcoóis utilizados como 

ambiente líquido apenas nos de menor massa molecular (metanol e etanol) a preparação do 

material apresentou apenas uma fase cristalina e composição bem definida. Para os alcoóis de 

maior massa molecular (1-propanol e 1-butanol) foi verificada a presença de chumbo metálico 

nas amostras preparadas, sendo que esta fase predomina sobre a hidrocerussita quando o 1-

butanol é usando como ambiente líquido. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

“The whole is more than the sum of its parts.”  

Aristóteles 

 

 

 

Este capítulo apresenta o resumo dos principais resultados e objetivos alcançados 

neste trabalho, destacando a relevância do trabalho desenvolvido bem como dos materiais 

preparados e fenômenos estudados. São apresentadas também as perspectivas futuras 

baseadas nas análises dos resultados apresentados. 
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MATERIAIS PREPARADOS POR ABLAÇÃO LASER EM 

AMBIENTE LÍQUIDO 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a técnica de ablação laser em 

ambiente líquido é um método eficiente para preparação de materiais, no qual é possível 

exercer controle sobre as propriedades do material preparado através de parâmetros 

experimentais. A preparação de materiais por ALAL tem a vantagem de ser um método 

rápido e limpo, capaz de processar amostras em condições críticas de síntese. Além disso, os 

materiais preparados apresentam a possibilidade de serem obtidos sem a necessidade de 

etapas adicionais de preparação, purificação, et cetera. 

 Através dos experimentos realizados neste trabalho foi alcançada com êxito a 

preparação de materiais magnéticos micro e nanoestruturados, onde verificou-se a 

possibilidade de controle do tamanho, distribuição de tamanhos, cristalinidade, composição 

química e resposta magnética das estruturas preparadas através do controle da densidade 

superficial de energia entregue ao alvo ablado. Algumas condições de síntese utilizadas nestes 

experimentos resultaram na preparação do composto ferrato de sódio (V) (NaFeO3) e ferrato 

de sódio (VI) (Na2FeO4), nestes compostos os átomos de ferro apresentam um elevado valor 

do seu número de oxidação encontrando-se no estado Fe+5 e Fe+6, o que confere aos íons 

FeO3
-1 e FeO4

-2 propriedades físico-químicas interessantes. Algumas destas propriedades 

fazem estes íons ferrato encontrarem aplicações de interesse tecnológico e científico, como 

por exemplo, na degradação de poluentes e como desinfetantes ambientais [59]. Além disso, 

estudos recentes indicam que os íons FeO4
-2 terão aplicações promissoras como materiais 

eletrólitos em baterias recarregáveis [60]. 

Dessa forma a ablação laser de alvos de ferro em solução de hidróxido de sódio apresenta-se 

como um novo método para a preparação de ferrato de sódio, possibilitando o controle das 
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propriedades dos materiais preparados através da fluência dos pulsos laser. Até o melhor do 

nosso conhecimento, a obtenção de ferrato de sódio por ALAL e os resultados a respeito do 

controle da cristalinidade e magnetização das amostras preparadas por ALAL são inéditos na 

literatura. 

Os experimentos realizados através da ablação laser de alvos de chumbo em soluções 

de alcoóis primários demonstram que é possível obter hidrocerussita, Pb3(CO3)2(OH)2 

utilizando como precursores o alvo sólido de chumbo e metanol ou etanol como ambiente 

líquido, e que os materiais preparados apresentam composições químicas que dependem do 

mecanismo de reação e das propriedades físico-químicas dos espécimes precursores. Foi 

verificada nos experimentos a influência do ambiente líquido sobre a morfologia, estrutura 

cristalina e composição química das amostras preparadas, entretanto os valores utilizados de 

fluência dos pulsos laser não demonstram alterar significativamente as propriedades dos 

materiais preparados, validando assim a ablação laser como um método eficiente na síntese 

destes produtos. 

Pesquisas revelam que não há na literatura científica referências a preparação da 

hidrocerussita, e de compostos de coordenação em geral, por ablação laser em ambiente 

líquido, o que fornece um caráter inovador aos resultados obtidos neste trabalho. 
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PERSPECTIVAS 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram o potencial da técnica de ablação 

laser em ambiente líquido para a preparação de materiais. Contudo, ainda são necessários 

estudos a respeito das interações que ocorrem durante o processo de síntese nas condições 

fornecidas pela ALAL, visto que um melhor entendimento destes aspectos proporcionará uma 

maior compreensão da influência dos parâmetros experimentais sobre as propriedades dos 

materiais preparados, e assim, uma maior eficiência no projeto e obtenção de novos materiais. 

Quanto aos experimentos de preparação de partículas magnéticas, novos estudos deverão ser 

realizados para verificar como outros parâmetros de preparação (tais como concentração de 

hidróxido de sódio no ambiente líquido, adição de agentes surfactantes, utilização de outros 

oxidantes, comprimento de onda e duração dos pulsos laser) influenciam as propriedades das 

amostras preparadas. Outro aspecto de interesse seria melhorar a distribuição de tamanhos e a 

desagregação das partículas preparadas. Adicionalmente, deverão ser realizados experimentos 

visando produzir preferencialmente apenas uma das fases obtidas, como também utilizar 

outros sais de hidróxidos pode modificar a composição química das amostras preparadas. 

Estudos sobre a ablação de alvos de chumbo, bem como de outros alvos metálicos e 

não metálicos, em solventes orgânicos pode fornecer um melhor entendimento sobre o 

processo pelo qual o solvente participa como um dos reagentes no mecanismo de síntese. A 

realização da ALAL de alvos de chumbo imersos em alcoóis primários de cadeias com mais 

de 4 carbonos, em alcoóis secundários e terciários deve fornecer mais informações sobre os 

processos físico-químicos envolvidos na obtenção de materiais através desta técnica, 

especialmente na obtenção da hidrocerussita e do chumbo metálico. Além disso, baseado no 

que foi demonstrado nesse trabalho, deverão ser realizados experimentos com o objetivo de 

preparar micro ou nanoestruturas de chumbo a partir da ablação laser caracterizando suas 

propriedades ópticas, magnéticas e elétricas. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Padrões de difração das fases cristalinas identificadas sobrepostos ao difratograma da amostra 

Tipo1. As cartas de difração JCDPS utilizadas foram Fe (carta número 654899 ), FeO (carta número 021180), 

Na2FeO4 (carta número 890169), NaFeO3 (carta número 400434), NaOH (carta número 750642). 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Padrão de difração da hidrocerussita sobreposto ao difratograma da amostra PbMet-A. A carta de 

difração JCDPS utilizada foi hidrocerussita Pb3(CO3)2(OH)2 (carta número 654899 ). 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Padrão de difração da hidrocerussita sobreposto ao difratograma da amostra PbEta. A carta de 

difração JCDPS utilizada foi hidrocerussita Pb3(CO3)2(OH)2 (carta número 654899 ). 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Padrões de difração da hidrocerussita e do chumbo sobrepostos ao difratograma da amostra PbPro. 

As cartas de difração JCDPS utilizadas foram hidrocerussita Pb3(CO3)2(OH)2 (carta número 654899 ) e Pb 

(carta número 040686). 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Padrões de difração da hidrocerussita e do chumbo sobrepostos ao difratograma da amostra PbBut. 

As cartas de difração JCDPS utilizadas foram hidrocerussita Pb3(CO3)2(OH)2 (carta número 654899 ) e Pb 

(carta número 040686). 




