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RESUMO 

 

Sais da família de Tutton compreendem cristais com fórmula química geral 

M2M’(XO4)2.6H2O onde, M=K, NH4, Rb, Cs, Tl, M’= Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, V, Cr, 

X=S e Se. Neste trabalho amostras da série isomórfica (NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O foram 

crescidas e caracterizadas com variações das concentrações de níquel e cobalto. Este tipo de 

material tem sido estudado devido a suas propriedades físicas e químicas ainda não 

compreendidas e por apresentarem potenciais aplicações tecnológicas. Neste estudo serão 

apresentados resultados de crescimento de cristais com 0 < x < 1 e resultados de medidas de 

difração de raios X para mono e policristais, análise térmica (termogravimetria e calorimetria 

térmica diferencial), espectroscopia de absorção no ultravioleta/visível, espectroscopia Raman, 

espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente e espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier. Pelo método de crescimento utilizado, evaporação 

isotérmica, bons monocristais foram obtidos em todo intervalo de composição. A análise dos 

difratogramas de cristais pó indicou mudanças estruturais das amostras submetidas a tratamentos 

térmicos. Os estudos de TG/DTA realizados revelaram um rico processo de decomposição em 

temperaturas entre 100
0
C e 700

0
C. A espectroscopia Raman e no infravermelho permitiram a 

análise vibracional das amostras. Para a espectroscopia de absorção no UV-Vis foram obtidos 

bons espectros e a análise química por ICP-AES permitiu investigar a eficiência do método de 

crescimento utilizado.  
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ABSTRACT 

 

Tutton salts family comprises crystals with the general chemical formula M'2M'(XO4)2.6H2O 

where M = K, NH4, Rb, Cs, Tl, M' = Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, V, Cr, X = S and Se. In 

this work, samples of the isomorphic series (NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O were grown and 

characterized with variations of nickel and cobalt concentrations. This type of material has been 

studied due to their physical and chemical properties not yet understood and present a potential 

technological application. In this study crystal growth results with 0 < x < 1 will be presented, 

and results of X-ray diffraction measurements for mono and polycrystals, thermal analysis 

(thermogravimetry and differential thermal calorimetry), absorption spectroscopy, ultraviolet / 

visible, Raman spectroscopy, inductively coupled plasma – Atomic emission spectroscopy and 

Fourier transform infrared spectroscopy. By the growth method, isothermal evaporation, good 

single crystals were obtained in whole composition range. The analysis of the X-ray powdered 

crystals indicates structural changes of the samples under thermical treatment. Studies of TG / 

DTA carried out revealed a rich process of decomposition at temperatures between 100ºC and 

700ºC. The Raman and infrared spectroscopy allowed vibrational analysis of samples. For 

absorption spectroscopy in the UV-Vis spectra were obtained and good chemical analysis by 

ICP-AES possible to investigate the efficiency of the growth method. 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

A classe de materiais com fórmula química geral M2M’(XO4)2.6H2O onde, M = NH4, 

Rb, Cs, Tl, M’ = Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, V, Cr, X = S, Se, Cr, constitui uma série 

isomórfica conhecida como família dos sais de Tutton, assim nomeados por Alfred Edwin 

Howard Tutton que identificou e caracterizou em grande escala estes tipos de cristais no final 

do século XIX 
[1]

. 
 

Os cristais desta família têm sido investigados nos últimos anos com o objetivo de se 

compreender suas propriedades físicas e químicas, os mecanismos de crescimento e transições 

de fases envolvidos, bem como potenciais aplicações tecnológicas. Tais aplicações estão 

relacionadas à utilização destes cristais na fabricação de eletrodos para pilhas de estado 

sólido, como em cristais de zinco (NH4)2Zn(SO4)2.6H2O
[2]

 e em filtros de radiação UV 

encontrada em cristais de rubídio Rb2Ni(SO4)2.6H2O
[3]

.  

 O interesse pelos cristais mistos M2M’xM’(1-x)(SO4)2.6H2O (onde M’ é ocupado por 

dois metais de transição distintos, de modo que suas massas perfazem um mol de acordo com 

a fórmula química) deve-se ao fato de não existirem muitos dados na literatura envolvendo 

este tipo de pesquisa e por existirem fenômenos ainda não completamente caracterizados. A 

sua compreensão abre possibilidade a contribuição para ciência e tecnologia de materiais. 

Neste trabalho, onde M = NH4, M’= Ni/Co e X= S, serão apresentados resultados de 

crescimento e caracterização de cristais puros e mistos da família do sal de Tutton da série 

(NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O com variações nas concentrações de níquel e cobalto, ou seja, 

com x variando de 0,0 a 1,0.   

É possível obter amostras cristalinas de boa qualidade que se comportam como 

soluções sólidas diluídas, de fácil preparação e obtenção com faces cristalinas bem definidas e 

baixa concentração de defeitos.  

Os cristais foram obtidos pelo método de evaporação isotérmica, que envolve 

nucleação espontânea dos mesmos em solução aquosa, no Laboratório de Crescimento de 

Cristais do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado- FIMAT- UFOP/ICEB/DEFIS 

    2 
  

 

Capítulos 2 - Objetivos e Motivação 

 

2.1 - Objetivo geral 

Investigar o comportamento no processo de decomposição de cristais mistos, que 

apresentam uma anomalia para a concentração x ≈ 0,3 (Co em torno de 70%), através do 

estudo dos resultados de difração de raios X obtidos para amostras pulverizadas tratadas 

termicamente juntamente com os resultados de termogravimetria relatados na literatura. 

 

2.2 - Objetivos específicos 

Preparar cristais puros e mistos da família cristalográfica do sal de Tutton 

(NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O, em especial a faixa de composição x de 0,20 a 0,40, utilizando 

os princípios do método de crescimento de cristais por evaporação isotérmica. 

Utilizar métodos físicos, tais como difração de raios X, espectroscopia Raman, 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia de 

absorção no ultravioleta e visível (UV-Vis) para caracterizar os compostos. 

Realizar a caracterização química através da Espectrometria de Emissão Óptica por 

Plasma Acoplado Indutivamente, ICP-AES (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry), para verificar a eficiência do método de crescimento. 

Submeter as amostras com concentração x de 0,20 a 0,40 (ou seja, 60%, 65%, 70%, 

75% e 80% de cobalto) a um tratamento térmico e posteriormente analisá-las por difração de 

raios X, visando à compreensão de possíveis mudanças estruturais e de composição. 

Comparar os dados obtidos para cristais puros e mistos, buscando explicações para as 

modificações observadas quando se altera a composição de níquel e cobalto. 

 

2.3 - Motivação  

 

A razão pela qual este projeto foi desenvolvido vem de um estudo realizado na série 

(NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O de cristais da família do sal de Tutton na qual foi detectada, em 

medidas de calorimetria térmica diferencial (DSC- Differential Scannning Calorimetry), 

apresentadas a seguir, um comportamento que a princípio foi denominado como anômalo para 

concentrações de cobalto em torno de 70%. A partir desta análise, uma rota de pesquisa foi 

desenvolvida com objetivo de elucidar este fenômeno. 
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A Fig.2.1 mostra o comportamento desses materiais quando submetidos a altas 

temperaturas. Nas curvas calorimétricas, Fig. 2.1a, para todas as concentrações de cobalto, 

encontra-se um pronunciado pico endotérmico, que para este tipo de análise pode significar 

fusão, perda de massa através de vaporização de água dentre outros, a uma temperatura de 

aproximadamente 150°C, onde o material absorve energia e ocorre a quebra das moléculas de 

água em processo de decomposição.  

Dependendo da concentração de cobalto, nota-se um pico exotérmico se formando, 

tornando-se consideravelmente pronunciado para 70% de Co a uma temperatura de 

aproximadamente 280°C 
[4]

. Um pico exotérmico poderá significar cristalização, oxidação 

dentre outros. 

 

(a)                                                                           (b)  

 Na Fig.2.1.b, temos a curva termogravimétrica para o cristal com 50% de Ni e 50% de 

Co. Basicamente, quando tratados termicamente, observa-se uma decomposição seguindo o 

padrão: a uma temperatura de aproximadamente 150°C o material perde uma quantidade em 

massa correspondente a seis moléculas de água, e a temperatura de aproximadamente 220°C 

ocorre uma nova perda de massa correspondente a uma molécula de água.  

Figura 2. 1: a) Resultados de medidas de calorimetria térmica diferencial (DSC); b) resultados 

de medidas de termogravimetria (TG). 

Fonte: M. F. GUZZO, H. X. DE CASTRO, C. J. FRANCO, R. F. BIANCHI, Crescimento e caracterização de 

cristais mistos de (NH4)2CoxNi (1-x)(SO4)2.6H2O da família de sal de tutton.. 
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Em torno de 350°C ocorre uma perda de massa correspondente a uma molécula de 

SO3 e, por fim, em 430º C, o material perde uma massa correspondente a duas moléculas de 

NH3. Embora mostrada a curva termogravimétrica para apenas a amostra contendo 50% de Ni 

e 50% de Co, este padrão de decomposição se estende para todas as composições como 

relatado na Tabela 2.1, que resume os dados de perda de massa para todas as amostras com x 

variando de 0,0 a 1,0.  

 

Tabela 2. 1: Dados de perda de massa 
[4]

. 

 

A
m

o
st

r
a

 

Tipos de Compostos 

Perda de 

 6 H2O 

Perda de 

 H2O 

Perda de 

 SO3 

Perda de  

2 NH3 

Restante de 

massa  

NixCo(1-x)SO4 
Medido 

% 
Ideal 

Medido 

% 
Ideal 

Medido 

% 
Ideal 

Medido 

% 
Ideal 

Medido 

% 
Ideal 

x = 0,0 26,5 27,37 4,0 4,56 18,6 20,27 11,0 8,62 39,9 39,18 

x = 0,1 26,0 27,36 4,0 4,56 18,5 20,27 10,8 8,62 40,5 39,18 

x = 0,2 26,0 27,36 3,6 4,56 17,5 20,27 11,3 8,62 41,5 39,19 

x = 0,3 26,0 27,36 3,9 4,56 19,6 20,26 10,8 8,62 40,0 39,19 

x = 0,4 26,5 27,36 3,7 4,56 20,6 20,26 11,1 8,62 38,0 39,19 

x = 0,5 26,5 27,36 4,5 4,56 19,1 20,26 8,9 8,62 39,9 39,20 

x = 0,6 26,5 27,36 5,1 4,56 18,2 20,26 10,5 8,62 40,0 39,20 

x = 0,7 26,5 27,35 4,1 4,56 19,8 20,26 10,8 8,62 39,5 39,21 

x = 0,8 26,5 27,35 4,2 4,56 20,0 20,26 10,0 8,62 39,3 39,21 

x = 0,9 26,5 27,35 4,1 4,56 18,0 20,26 11,8 8,62 39,5 39,21 

x = 1,0 26,0 27,35 4,1 4,56 19,3 20,26 12,4 8,62 41,5 39,21 

 
 O pico exotérmico na curva DSC seria um indício de que este material passa por um 

processo de recristalização ou por um rearranjo de sua estrutura, pois a curva de TG mostra 

que após a temperatura de 150º C toda a água de cristalização presente na amostra foi perdida 

e consequentemente sua característica de material cristalino. 

  O comportamento denominado anômalo seria, então, a possível recuperação deste 

material de sua característica cristalina para apenas concentrações de cobalto em torno de 

70%.  Com base nestas informações cristais com duas concentrações específicas, 65% e 75% 

de cobalto, foram crescidos e caracterizados para possível esclarecimento da “anomalia” 

observada. 
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Capítulo 3 - Fundamentos da Cristalografia 

 

3.1 - O conceito de cristal 

 

 A Cristalografia é um ramo da ciência que abrange o estudo de estruturas cristalinas, um 

conjunto de átomos periodicamente distribuídos no espaço formando uma rede, servindo 

como base para o estudo de propriedades macroscópicas que dependem da disposição atômica 

ou molecular e suas interações no interior dos cristais.  

 O interesse em pesquisas envolvendo o estado cristalino da matéria vem desde a 

antiguidade. Já no século XVIII, a morfologia cristalina era explicada pela hipótese de que os 

cristais seriam constituídos de blocos elementares hoje conhecidos como células unitárias, 

constituídas de moléculas ou grupos de moléculas, repetidos nas três direções do espaço 
[5]

. 

No início do século XX, a partir de experiências envolvendo difração de raios X 

realizada por Max von Laue, conclui-se que cristais apresentam defeitos em temperaturas 

diferentes de zero Kelvin e podem apresentar impurezas, não perdendo seu ordenamento.
 
A 

partir desses estudos as estruturas cristalinas foram definidas como entidades que apresentam 

ordem de longo alcance e simetria translacional, mesmo com imperfeições pontuais 
[5]

. 
 

A operação de simetria translacional é essencial para a formação de um cristal. Além 

da translação são também observadas as chamadas operações de simetria de ponto fixo: 

rotações próprias de ordem 1, 2, 3, 4 e 6 (rotações de 360º, 180º, 120º, 90º e 60º 

respectivamente), inversão e reflexão 
[6]

.  

Os cristais são formados por um número muito grande de unidades pequenas dispostas 

em uma repetição ordenada tridimensional; são sólidos homogêneos em geral anisotrópicos, 

ou seja, suas propriedades físicas dependem da direção cristalográfica e o grau de anisotropia 

depende da simetria da estrutura cristalina.  

O termo cristal é usado em geral para um sólido geometricamente regular limitado por 

superfícies planas. Por volta dos anos 80, o químico israelense Daniel Shechtman, ao estudar 

uma liga de alumínio e manganês utilizando microscopia eletrônica, observou um padrão de 

difração que apresentava simetria de ordem 10, não permitida em cristais, descobrindo assim, 

um novo material denominado quasicristal.  

Alguns tipos de quasicristais são materiais que apresentam simetria rotacional não 

periódicas de ordens 5, 8, 10, por exemplo, exibem ordem de longo alcance, mas não 

apresentam periodicidade translacional. Atualmente os materiais sólidos são classificados em 

cristais, amorfos e quasicristais 
[6]

.
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3.2 - A rede cristalina 

 

A descrição de um cristal pode ser feita em relação a um conjunto infinito de pontos 

que definem uma rede, e um conjunto de átomos (base) associados a cada ponto dessa rede. A 

estrutura cristalina é o produto (convolução) da rede pela base. Uma rede é definida por 

vetores linearmente independentes  ⃗,  ⃗⃗ e  ⃗ também chamados vetores fundamentais de 

translação. Qualquer que seja o ponto de observação  ⃗, o arranjo parecerá o mesmo em  ⃗ se 

os vetores  ⃗ e  ⃗  estiverem relacionados através da equação (3.1) 
[7]

: 

 

                 ⃗  =  ⃗ + n1  ⃗ + n2  ⃗⃗+ n3  ⃗                                   (3.1) 

 

onde n1, n2 e n3 são números inteiros e, temos que: 

  

              ⃗ - ⃗ = n1  ⃗ + n2  ⃗⃗+ n3  ⃗ =  ⃗                                    (3.2) 

 

onde  ⃗ é o vetor de translação da rede 
[5,7]

.  

Os vetores de translação primitivos  ⃗,  ⃗⃗ e  ⃗ formam um paralelepípedo chamado de 

célula unitária, normalmente definida como o paralelepípedo de menor volume e que exibe a 

simetria da rede cristalina.  

As células unitárias são descritas por três vetores de rede  ⃗,  ⃗⃗ e  ⃗ que compreendem 

três eixos cristalográficos a, b e c e três ângulos e  estes seis parâmetros caracterizam o 

tamanho e a forma da célula unitária e são chamados de parâmetros de rede. Como 

representado na Fig. 3.1, o ângulo α está entre  ⃗⃗ e  ⃗, o ângulo β está entre  ⃗ e  ⃗ e o ângulo γ 

está entre  ⃗ e  ⃗⃗. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1: Representação dos eixos cristalográficos que definem uma célula unitária. 
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Existem sete sistemas de coordenadas utilizados para representar uma célula unitária, 

dependendo da simetria cristalina em questão. É necessário que a simetria de ponto, rotações 

de ordem 2π/n, inversão e reflexão estejam condizentes com a simetria translacional da rede, 

ou seja, é possível realizar rotações que sejam compatíveis com a propriedade translacional. 

As operações de simetria de ponto e a translacional, bem como definições de classes de 

simetria, são temas de estudo de teoria de grupo, cujo formalismo não será apresentado em 

detalhes aqui, porém as principais propriedades no estudo da cristalografia serão utilizadas. 

Assim os sete sistemas de coordenadas empregados em Cristalografia têm restrições 

quanto aos parâmetros de rede. O sistema cristalino monoclínico, por exemplo, englobará 

classes cristalográficas que têm pelo menos um eixo de ordem 2 ou um plano de reflexão, 

para tanto bastando um eixo especial perpendicular a dois outros. Um sistema cristalino 

cúbico requer operações de simetria condizentes com três eixos iguais e três ângulos retos. Na 

Tabela 3.1 estão apresentadas as condições sobre os parâmetros de rede para cada sistema 

cristalino. 

 

Tabela 3. 1: Características dos sete sistemas cristalinos 
[8]

. 
 

Sistema 

Cristalino 

*Condições sobre os  

parâmetros de rede 

Tipos de retículos 

de células de 

Bravais 

Classes cristalográficas 

Cúbico a = b = c;  P, I, F 23; m3; 432;  ̅3m; m3m 

Hexagonal a = b ≠ c; = = 90  e  120 P 
6;  ̅; 6/m; 622; 6mm;  ̅m2; 

6/mmm 

Trigonal a = b = c; = = ≠0 P, R 3;  ̅; 32; 3m;  ̅m 

Tetragonal a = b ≠ c; = =  P, I 
4;  ̅; 4/m; 422; 4mm;  ̅2m; 

4/mmm 

 

Ortorrômbico 

 
a ≠ b ≠ c; = =  P, C, I, F 222; mm2; mmm 

Monoclínico a ≠ b ≠ c;  ≠  
 

P, C 

 

2; m; 2/m 

Triclínico a ≠ b ≠ c; ≠ ≠  P 1;  ̅ 

*Condições necessárias além das operações de simetria básicas do sistema. 

 

Quando a célula unitária possui unicamente nós em seus vértices diz-se que esta é uma 

célula unitária primitiva (P). As redes primitivas, ou retículos P, possuem um ponto de rede 

em cada canto, de peso 1/8, ou seja, um ponto de rede por célula unitária primitiva. É possível 

ainda definir uma rede não primitiva associada a um dos sete sistemas cristalinos e que 

possuem a mesma simetria, porém comportam diversos nós na célula unitária.  
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 São estes os retículos de corpo centrado, representados por I, os retículos com todas as 

faces centradas, representados por F, e os retículos de base centrada A, B ou C. O conjunto 

completo constitui o que é conhecido como redes de Bravais. O cristalógrafo francês A. 

Bravais em 1848 mostrou que na natureza só existem 14 redes cristalinas independentes, 

Fig.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como mencionado anteriormente, além das operações de simetria de translação, existem 

também operações de simetria de ponto, as quais compreendem a rotação, inversão e a 

reflexão em relação a determinado eixo, ponto ou plano, respectivamente. A combinação 

destas resulta ainda nas roto-inversões e roto- reflexões. Assim, o interior da célula unitária é 

invariante a um conjunto de operações de simetria, que é designado classe cristalográfica.  

 Por exemplo, a classe 2/m compreende as operações de simetria 2 (rotação de 180º), i 

(inversão), E (identidade), m (espelho). Na Tabela 3.1 estão listadas as classes cristalográficas 

(ou grupos de ponto) de acordo com os sistemas cristalinos. 

 A combinação de elementos de simetria rotacional e translacional resulta, por um lado, 

nos 14 tipos de redes de Bravais, por outro, em dois novos tipos de elementos de simetria, os 

planos de deslizamento e os eixos helicoidais, que em ambos os casos configura uma 

operação de simetria de ponto seguida por translação. 

 Assim, 230 grupos matemáticos podem ser deduzidos para descrever uma rede 

qualquer. Em Cristalografia estes grupos são chamados de grupos de espaço. 

Figura 3. 2: As 14 redes de Bravais associadas aos sistemas cristalinos. 

Fonte: Adaptado de Laboratório de Química do Estado Sólido- Instituto de Química –UNICAMP. Disponível em 

http://lqes.iqm.unicamp.br/images/vivencia_lqes_index_reticulos_cristalinos.pdf. Acesso em 28 de abril de 2014. 

http://lqes.iqm.unicamp.br/images/vivencia_lqes_index_reticulos_cristalinos.pdf.
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3.3 - O espaço físico e o espaço recíproco 

 

 As redes cristalinas são descritas por um vetor posição  ⃗ no espaço físico (além da 

translação  ⃗), mas é de extrema importância o conceito de espaço recíproco para o estudo de 

sólidos cristalinos.  Uma rede recíproca é definida em termos dos eixos cristalográficos da 

rede física como na equação (3.3). 

 

 ⃗     
 ⃗⃗     ⃗

 ⃗     ⃗⃗     ⃗ 
  ⃗⃗     

 ⃗     ⃗

 ⃗⃗     ⃗     ⃗ 
      ⃗     

 ⃗     ⃗⃗

 ⃗     ⃗     ⃗⃗ 
 

 

 Os termos nos denominadores são, por definição do produto escalar triplo, iguais ao 

volume da célula unitária, V. Os vetores da rede recíproca  ⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗  e  ⃗⃗  definem uma rede, 

cujos pontos são designados pelos inteiros h, k e l, os índices de Miller, equação (3.4).  

 

 ⃗⃗⃗    = h ⃗ + k ⃗⃗ + l ⃗  

  

Cada um dos pontos está associado a uma família de planos cristalográficos, Fig.3.3, no 

espaço físico com as seguintes características: 

 - o plano cristalográfico intercepta os eixos das células unitárias nas posições 
 

 
 ⃗, 

 

 
 ⃗⃗ e 

 

 
 ⃗; 

- o módulo de  ⃗⃗⃗ é igual a 
 

 
 ⃗⃗⃗⃗

,   ⃗⃗⃗ é a distância interplanar entre dois planos consecutivos 

da família de planos. 

   

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 

 

(3.3) 

(3.4) 

Figura 3. 3: Rede recíproca e rede direta em um sistema monoclínico: a) relação entre os eixos 

cristalográficos das redes física e recíproca; b) plano cristalográfico (h,k,l) para h=1, k=2  e l=3. 
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3.4 - O sistema monoclínico 

 

Uma das principais características dos cristais da família do sal de Tutton é sua estrutura 

monoclínica. O sistema cristalino monoclínico se caracteriza por uma operação de simetria de 

segunda ordem ou, equivalentemente, por possuir um eixo cristalográfico ortogonal aos 

demais, ou seja, não há restrição quanto aos comprimentos a, b e c, mas dois ângulos devem 

ser retos. Com relação ao eixo cristalográfico único  ⃗⃗, a condição sobre os ângulos é  

≠Neste sistema se enquadram grupos de espaço com célula unitária primitiva, P, ou 

centrada, C.

Uma rede cristalina monoclínica pode acomodar três classes distintas: uma classe 

apenas com o elemento de simetria, um eixo de rotação secundário (classe 2); uma classe com 

apenas o plano de reflexão perpendicular ao eixo cristalográfico  ⃗⃗ (classe m);  uma classe 

contendo ambos (classe 2/m). A operação de simetria necessária é uma rotação de ordem 2 ou 

uma reflexão.
 
A Tabela 3.2 mostra os grupos de ponto e espaço pertinentes ao sistema 

monoclínico, representados nas notações de Schoenflies (1891,1923) e de Herman (1928) e 

Mauguin (1931), que incluem célula unitária primitiva ou de face centrada C 
[9]

. 



 

Tabela 3. 2: Grupos de espaço associados às classes cristalográficas pertinentes ao sistema 

cristalino monoclínico 
[9]

.  

Grupos de ponto 

Grupos de espaço Notação 

Herman- Mauguin 

Notação 

Schoenflies 

2 C2 P2 P21 C2    

Pm Pc Cm Cc   

P2/m P21/m C2/m P2/c P21/c C2/c 
 

m Cs 

2/m C2h 

 

No presente estudo analisaremos cristais pertencentes aos grupos de espaço P21/c, 

cujos detalhes estão apresentados na tabela internacional de cristalografia 
[10]

 e que estão 

reproduzidos no apêndice A.1. O eixo de rotação secundário paralelo ao eixo cristalográfico 

  ⃗⃗⃗ ⃗ seguido de uma translação de ½ parâmetro de rede é simbolizado por 21; perpendicular a 

ele, o plano de deslizamento c equivale a uma reflexão seguida de uma translação de ½ 

parâmetro de rede ao longo do eixo cristalográfico  ⃗.  
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Capítulo 4 - Os Sais de Tutton 

 

4.1 - A família cristalográfica do Sal de Tutton e seus respectivos cristais mistos 

 

São considerados sais de Tutton os complexos hidratados com fórmula molecular 

M2M’(XO4)2.6H2O onde M é um cátion univalente podendo ser os metais alcalinos K
+
, 

NH4
+
, Rb

+ 
ou o Cs

+
. O símbolo M’ é um cátion bivalente: Ni

2+
, Co

2+
, Mg

2+
, Zn

2+
, Fe

2+
, um 

dos primeiros metais de transição da tabela periódica e X podendo ser S, Se ou Cr. A 

semelhança entre os íons bivalentes da primeira série de transição incentivou diversos 

pesquisadores a crescer cristais deste tipo 
[11]

. 

Os sais de Tutton cristalizam em um grupo espacial monoclínico P21∕c, com duas 

fórmulas químicas por célula unitária. O grupo XO4
2-

 é tetraédrico enquanto [M’(H2O)6]
2+

 

tem estrutura octaédrica formada por um íon bivalente em seu centro e seis moléculas de água 

no seu vértice. Os grupos octaédricos apresentam distorções pelo efeito Jahn-Teller 
[1,3]

. 

Estudos comprovam que a maioria destes sais possui o mesmo arranjo cristalográfico 

e, em determinadas famílias cristalográficas, os sistemas mistos costumam apresentar 

propriedades que não estão presentes nos sistemas puros. 

O método de crescimento mais utilizado para crescer cristais desta família, consiste na 

preparação de uma solução aquosa, contendo os compostos apropriados tomados em uma 

razão molar que é deixada para evaporar lentamente, possibilitando a obtenção de amostras de 

boa qualidade. 

 

4.2 - Estrutura dos cristais puros de (NH4)2Ni(SO4)2.6H2O e (NH4)2Co(SO4)2.6H2O 

 

Na célula unitária do cristal puro, seja de níquel ou cobalto, observam-se octaedros 

M(H2O)6
2+

 com os íons M
2+

 no centro de inversão, tetraedros SO4
2-

 com os átomos de enxofre 

também localizados no centro e tetraedros de NH4
+
. Os octaedros e tetraedros interagem 

através de diversas ligações de hidrogênio dos tipos O – H···O e N – H···O 
[12]

.                                                                                     

Os parâmetros de redes para os cristais de níquel são a = 6,244 (2) Å, b = 12,469 (4) 

Å, c = 9,195 (3) Å, º e o comprimento das ligações Ni – O(w) compreendem o 

intervalo 2,041 (2) – 2,067 (2) Å 
[13]

.
 
Para os cristais de cobalto, tem-se a = 6,2362 (13) Å, b = 

12,521 (3) Å, c = 9,2523 (3) Å, º e o comprimento das ligações, Co – O(w), 

entre 2,064 (2) – 2,103 (2) Å.  
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Na Fig.4.1, tem-se a representação da célula unitária destes compostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Fig. 4.2 observa-se a disposição das ligações de hidrogênio na estrutura.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WANG, Xia et al. A new ultraviolet filter: Rb2Ni (SO4)2· 6H2O (RNSH) single crystal. Optical 

Materials, v. 31, n. 2, p. 233-236, 2008. 

Fonte: Adaptado de Tahirov, T. H., et al. "A precise structure redetermination of nickel ammonium sulfate 

hexahydrate, Ni (H2O) 6.2 NH4. 2SO4." Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications 

50.5 (1994): 668-669. 

 

Figura 4. 1: Célula unitária dos sais de Tutton vista em perspectiva do eixo c, as linhas 

tracejadas representam as ligações de hidrogênio. 

Figura 4. 2: Coordenação do sítio de níquel por moléculas de água e disposição das 

ligações de hidrogênio O–H•••O (linhas tracejadas) na estrutura do sal de Tutton. 
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Uma característica importante dos cristais da família do sal de Tutton é a sua morfologia 

ou aparência externa. Sejam quais forem os elementos escolhidos para M, M’, e X dentre os 

citados na sessão 4.1 para a fórmula química M2M’(XO4)2.6H2O, a maioria dos cristais 

obtidos terão a morfologia representada na Fig. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3: Hábito de crescimento dos cristais dos sais de Tutton. 

Fonte: Adaptada de WANG, Xia et al. A new ultraviolet filter: Rb2Ni (SO4)2· 6H2O (RNSH) single 

crystal. Optical Materials, v. 31, n. 2, p. 233-236, 2008. 
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Capítulo 5 - Metodologia 

 

5.1 - Os métodos de crescimento de cristais 

 

As técnicas utilizadas nos processos de preparação e crescimento de cristais podem ser 

classificadas em três categorias: a primeira delas são as técnicas relacionadas com o método 

de solução que incluem as técnicas em altas e baixas temperaturas, a técnica de fluxo ou HTS 

e a TSSG (Top Seeded Solution Growth). 

A segunda categoria inclui as técnicas relacionadas com o método de fusão, sendo elas 

a técnica Czocralski, Bridgman e a LHPG (Laser Heated Pedestal Growth). Por fim a técnica 

de sublimação, a única relacionada com o método de crescimento da fase vapor.  

O método utilizado neste trabalho é o de solução, uma técnica de crescimento em 

baixas temperaturas onde os monocristais desenvolvem faces naturais e menor concentração 

de defeitos estruturais, para o qual se dará mais ênfase por meio de uma descrição mais 

detalhada de suas propriedades. 

A escolha do método a ser adotado para realização de um processo de crescimento de 

cristais não é trivial uma vez que as propriedades termodinâmicas dos compostos envolvidos 

no processo, obtidas a partir de diagramas de fase e equilíbrio químico, restringem as técnicas 

a serem adotadas na preparação de um determinado monocristal. Para definir um processo de 

cristalização é necessário o conhecimento das características sólido-líquido do sistema 
[15]

. 
 

As principais características dos compostos preparados pelas três técnicas citadas 

acima são mostradas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5. 1: Características dos métodos de crescimento de cristais 
[15]

. 

 
Método de Fusão Método de Solução Método de Vapor 

Temperatura de 

crescimento 
Temperatura de fusão 

Menor que a 

temperatura de fusão 

Menor que a 

temperatura de fusão 

Composição entre as 

fases 
Similar Diferente Similar ou diferente 

Velocidade de 

crescimento 
Alta (mm/hora) Baixa (mm/dia) Baixa (mm/dia) 

Forma geométrica 

dos cristais 

Determinada pela 

técnica utilizada 
Faces naturais Faces naturais 

Pureza e perfeição 

estrutural dos cristais 

Alta pureza e baixa 

perfeição estrutural 

Alta perfeição 

estrutural e baixa 

pureza 

Alta pureza e alta 

perfeição estrutural 
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5.1.1- O método de crescimento por solução 

 

As técnicas de crescimento de cristais pelo método de solução baseiam-se na 

dependência da solubilidade de um composto, em um determinado solvente, com os 

parâmetros termodinâmicos envolvidos. Os processos de nucleação e crescimento de cristas 

também dependem de condições específicas como homogeneidade da solução, temperatura 

constante e presença de impurezas.  

Neste método a dependência da solubilidade com a temperatura é o fator mais 

importante.
 
 A solubilidade mede a quantidade de uma substância que se pode diluir em uma 

determinada quantidade de solvente em condições físicas bem específicas como pressão e 

temperatura.  

Em geral, percebe-se que a solubilidade aumenta com a temperatura. Para algumas 

substâncias esta característica é bastante acentuada e para outras é quase imperceptível. A 

dependência da solubilidade com a pressão é relevante para sistemas em que processos 

hidrotérmicos (expostos a altas pressões) são utilizados 
[15]

. 
 

Crescer um cristal por este método é simples, pois ele consiste em dissolver uma ou 

mais substâncias em água e deixar que a solução formada evapore até que os cristais se 

formem naturalmente. Basicamente se faz o controle do processo de precipitação de uma 

solução supersaturada a temperatura constante.  

Uma solução é preparada de acordo com os cálculos estequiométricos para as 

quantidades de sais ou reagentes a se utilizar e são aquecidas e misturadas em um agitador 

magnético. O agitador magnético, Fig.5.1a, é responsável pelo efeito de rotação da solução 

proporcionando a homogeneização da mesma que é determinante para o crescimento do 

monocristal.  Quando a solução está completamente diluída é colocada em uma estufa onde é 

possível o controle da temperatura no interior da mesma, Fig.5.1b.
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      (a)                         (b) 

 

Figura 5. 1: Desenho esquemático da técnica de crescimento por solução em baixas 

temperaturas. a) solução em agitador magnético; b) solução no interior da estufa. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Os primeiros núcleos cristalinos aparecerão quando a solução atingir a supersaturação 

que é provocada pela lenta evaporação do solvente. As técnicas de crescimento de cristais em 

baixas temperaturas podem ser compreendidas através do diagrama de Ostwald-Miers. 

A Fig. 5.2 apresenta o esquema do diagrama de Ostwald-Miers que mostra a 

dependência da concentração de uma solução com a sua temperatura. Este diagrama é 

dividido em três regiões possuindo cada uma delas características especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 A região denominada estável ou insaturada localizada abaixo da curva de solubilidade é 

uma região onde não ocorre o crescimento de cristais, pois o potencial químico da solução é 

menor que o potencial químico da fase sólida. A curva de solubilidade mostrada no diagrama 

representa os pontos em que a solubilidade do sistema soluto-solvente é máxima. 

A região entre as duas linhas denominada de supersaturada ou metaestável é a região 

onde a nucleação espontânea é improvável, pois a quantidade de soluto dissolvido é maior que 

a quantidade prevista pela concentração de equilíbrio, o crescimento controlado do cristal 

somente é possível desde que uma semente se comporte como um centro de nucleação. 

 

Figura 5. 2: Diagrama de Ostwald-Miers para um sistema soluto/solvente. 

 Fonte: Adaptada de ANDREETA, José Pedro. Cristalização: teoria e prática. IFSC, 1999. 
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A “semente” é uma porção do cristal que preso a uma linha ou fio é mergulhado na 

solução de mesma substância que o mesmo e deve ser escolhida de forma cuidadosa para que 

o cristal possa crescer aumentando de volume. 

Na região metaestável, a taxa de crescimento é baixa devido à pequena supersaturação 

sendo possível obter cristais de boa qualidade. Nestas condições, a solução supersaturada 

pode ser relativamente estável para determinados intervalos de tempo, ou seja, a barreira de 

energia imposta para a formação do núcleo cristalino não pode ser transposta por meio de 

pequenas flutuações na concentração da substância 
[15]

.  

A curva superior denominada curva de supersolubilidade ou de supersaturação crítica 

representa a curva onde pode ocorrer a formação espontânea de cristais. Para atingir a curva 

de supersaturação a solução poderá seguir três rotas as quais são descritas a seguir: 

1º- A curva de supersaturação pode ser obtida por resfriamento da solução ao longo da 

linha tracejada ABC, paralela ao eixo da temperatura a uma dada concentração constante sem 

perda de solvente. A cristalização espontânea acontecerá quando as condições atingirem o 

ponto C, ou ainda se necessário, resfria-se mais a solução até o ponto D para causar a 

nucleação. Este decréscimo da temperatura é o responsável por manter a solução 

supersaturada. 

2º- A supersaturação pode ser alcançada também por evaporação isotérmica do 

solvente, que pode ocorrer ao longo da linha tracejada oblíqua AB’C’, onde o resfriamento 

lento da solução e evaporação do solvente ocorre simultaneamente.  

3º- A supersaturação ainda poderá ser atingida ao longo da linha tracejada AB”C” 

paralela ao eixo da concentração onde o aparecimento de núcleos cristalinos estáveis deverá 

acontecer no ponto C”. 

Assim como qualquer método experimental, ao iniciar o processo de crescimento, 

alguns cuidados devem ser tomados como: conhecer as propriedades químicas e físicas das 

substâncias a serem utilizadas tais como estabilidade química, tendências explosivas e 

inflamáveis, toxidade da substância empregada como soluto e sua solubilidade no solvente 

empregado 
[16]

.  

O solvente normalmente utilizado para se crescer cristais é a água, mais 

especificamente, a água deionizada. A deionização é um processo de purificação comumente 

utilizado em laboratórios e na indústria, onde a água ao passar por uma coluna de grãos de 

uma resina de troca iônica tem seus sais ionizados removidos. A pureza da água, ao final do 

processo, pode ser medida através da sua condutividade térmica que sempre será reduzida de 

acordo com a eficiência de purificação.  
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A condição necessária e fundamental para que ocorra a cristalização é a supersaturação 

da solução. Alguns parâmetros experimentais para o processo de crescimento tais como a 

composição da solução, a temperatura e o grau de agitação da mesma são fatores que 

influenciam na largura da região supersaturada ou metaestável. A dificuldade de se fixar tais 

parâmetros torna-a indefinida, mas este intervalo pode ser expresso pelo grau de 

supersaturação ou pelo valor do super-resfriamento.  

De acordo com o diagrama de Ostwald-Miers, seja o intervalo entre a temperatura de 

saturação e o início do crescimento expresso pela relação abaixo: 

 

                                                                                    (5.1) 

 

Daí obtém-se a supersaturação: 

 

                                                                                                        (5.2) 

 

Onde   é a concentração da solução e    o valor da concentração no equilíbrio. A razão 

de saturação então será: 

                                    
 

  
                                                       (5.3) 

 

Expressando em termos de supersaturação relativa: 

 

                                
  

  
                                                  (5.4) 

 

O grau de supersaturação da solução representa o quanto a solução pode se afastar do 

equilíbrio sem que provoque o aparecimento de uma nova fase sólida e afeta 

consideravelmente a intensidade e a natureza dos fenômenos envolvidos no processo. 

O desvio em torno do equilíbrio é a força eletromotriz de cristalização governada pela 

diferença na energia livre do sistema. A força motriz de mudança de fase é representada pela 

relação abaixo: 

                                                                                                 (5.5) 

 

E o potencial químico da solução: 

                               + RT ln a                                                (5.6) 
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A força motriz de cristalização é então: 

 

                     
   

  
   

 

  
                                                     (5.7) 

 

 Onde    é a saturação expressa como o coeficiente entre a atividade da solução (a) e da 

solução saturada (a’). 

O método de solução, onde a supersaturação é mantida por reações químicas, torna-se 

particularmente importante quando se trata da preparação de sulfetos onde o soluto a ser 

cristalizado é formado no processo de aquecimento do sistema.  

As principais vantagens desta técnica estão relacionadas com a “alta” velocidade de 

crescimento dispensando programadores de temperatura, pois o processo é realizado a 

temperatura constante e o volume da solução pode ser pequeno em relação ao volume dos 

cristais obtidos. As amostras obtidas são fáceis de manipular podendo ser caracterizadas por 

diversas técnicas. 

Apesar disso apresenta desvantagens como a dificuldade de controlar o processo de 

crescimento, o transporte de massa da solução e o calor, o que pode provocar inclusões do 

solvente na fase cristalina ou a contaminação por impurezas diluídas na solução 
[12]

. 
 

5.2 - As técnicas espectroscópicas 

 

A espectroscopia consiste no estudo da interação das radiações eletromagnéticas com 

a matéria proporcionando resultados sobre o comportamento microscópico da mesma. 

Tornou-se uma técnica de caracterização muito poderosa por possuir vantagens como 

versatilidade, rapidez, ser um método não destrutivo, a quantidade de amostra necessária para 

uma análise ser mínima e por produzir informações espaciais e temporais detalhadas.  

Técnicas espectroscópicas também são utilizadas na astronomia. A combinação 

apropriada de telescópios e detectores de infravermelho possibilita a investigação do espaço 

interestelar. A maior parte das informações sobre as propriedades físicas das estrelas são 

obtidas direta ou indiretamente de seus espectros, principalmente suas temperaturas, 

densidades e composições 
[17]

. 

A espectroscopia abrange fenômenos ópticos tais como absorção e emissão, difração, 

dispersão, refração, reflexão e polarização em todo o espectro eletromagnético. Os espectros 

eletromagnéticos, Fig.5.3, existentes possuem traços em comum como a frequência (), o 

comprimento de onda (λ) e o número de onda (k) da radiação eletromagnética. 
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O número de onda é uma grandeza física inversamente proporcional ao comprimento de 

onda e pode ser definido como (1/λ) e é proporcional à frequência e a energia do fóton. Por 

esse motivo são usados como unidade na espectroscopia 
[18]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria ocorrem fenômenos 

dependentes do comprimento de onda e da energia da radiação, sendo possível obter 

informações eletrônicas e estruturais das substâncias químicas 
[19]

. Os espectros moleculares 

vibracionais e rotacionais, que ocorrem em valores específicos de energia do espectro 

eletromagnético, são importantes para a análise estrutural do composto analisado. 

Os espectrofotômetros são os instrumentos utilizados para detecção da frequência de 

radiação eletromagnética espalhada, emitida ou absorvida por átomos e moléculas 
[20]

. A fonte 

de radiação mais utilizada na espectroscopia é o Laser (abreviação para Light Amplified by 

Stimulated Emission Radiation), pois suas características permitem utilizá-lo como 

instrumento analítico, sendo possível a realização de experimentos que revelam a natureza 

quântica da matéria. Os átomos possuem seus níveis de energia eletrônicos como uma 

assinatura própria, logo, para que receba energia externa esta precisa ter frequência bem 

determinada, daí a importância do Laser nesta técnica 
[21]

.  

As técnicas espectroscópicas utilizadas neste trabalho foram a espectroscopia Raman, a 

espectroscopia no infravermelho FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), a 

espectroscopia de absorção na região do UV-Vis, a espectrometria de Emissão Óptica por 

Plasma Acoplado Indutivamente ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 

Spectrometry) e por fim a difração de raios X. 

 

 

Figura 5. 3: O espectro eletromagnético. 

Fonte: Adaptada de http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1095&sid=9 
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5.2.1 - Difração de raios X 

 

A estrutura cristalina de um material pode ser estudada através da difração, fenômeno 

causado pela interação de fótons de raios X, nêutrons ou elétrons com a matéria 
[22]

. A análise 

estrutural por difração de raios X é um método de caracterização de materiais cristalinos em 

nível atômico e encontra aplicações em diversas áreas de estudo como a física e a engenharia 

de materiais, a química, a medicina, a geociências, dentre outras. 

A descoberta dos raios X se deu no final século XIX através de experimentos realizados 

pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen envolvendo raios catódicos, assim chamados por 

serem produzidos no catodo de tubos de vácuo. Nas extremidades destes tubos haviam 

lâminas ligadas aos pólos de uma fonte de tensão e com a passagem de corrente notava-se no 

tubo a emissão de radiação luminosa.  

Ao estudar tal radiação, mais tarde designada por raios X, descobriu que, assim como a 

luz visível também são um tipo de onda eletromagnética que possui alta energia 

consequentemente comprimento de onda curto da ordem de 10
-12

 m.  

Em 1912, o físico Max von Laue, partindo de estudos realizados por seu aluno Paul P. 

Ewald, irradiou cristais utilizando-os como rede de difração e registrou em uma chapa 

fotográfica os raios X transmitidos, obtendo como resultado vários pontos arranjados sobre 

esta chapa e detectou assim o fenômeno que lhe rendeu o prêmio Nobel no ano de 1914.  

Willian Henry Bragg e seu filho Willian Lawrence Bragg também colaboraram com os 

primeiros estudos envolvendo a difração de raios X por um cristal introduzindo uma relação 

matemática que é a base para todo o estudo da Cristalografia.  

  5.2.1.1- A produção de raios X 

 

Os raios X são ondas eletromagnéticas e, portanto, possuem propriedades características 

de ondas como interferência e difração.  Estes raios podem ser gerados quando partículas 

eletricamente carregadas, normalmente elétrons, com alta energia são desaceleradas em 

direção a um alvo metálico ou quando elétrons do próprio alvo são excitados 
[22]

. 
 

Um tubo de raios X característico possui um filamento, o catodo, do qual são emitidos 

os elétrons e um alvo, o anodo.  Devido à diferença de potencial entre catodo e anodo os 

elétrons emitidos alcançam grande velocidade, bombardeando o alvo e sofrendo uma 

desaceleração rápida devida aos choques com os átomos constituintes do material do qual o 

mesmo é formado. 
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Dois tipos de raios X podem ser produzidos o primeiro resultante da desaceleração 

contínua dos elétrons, o segundo característico do metal utilizado como anodo. 
 
A Fig. 5.4 

mostra a produção de raios X característico em nível atômico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os elétrons que se encontram na camada mais interna do átomo (I) são emitidos na 

forma de fotoelétrons (II), deixando uma lacuna que será ocupada por outro elétron que se 

encontra em uma camada mais externa (III). No processo de transição entre camadas é 

emitido um fóton de raios X, o qual terá energia dada pela diferença de energia entre as 

camadas envolvidas.  

5.2.1.2 - A Lei de Bragg 

 

Em 1913 W. H. Bragg e W. L. Bragg criaram uma teoria para estudar a difração de 

raios X em cristais baseados nos estudos de Max von Laue. Eles propuseram que nos cristais 

a difração é causada pela interferência entre ondas espalhadas por um conjunto de planos 

cristalográficos (hkl) que se comportam como espelhos semitransparentes para o feixe de 

raios X, refletindo parte dos raios e transmitindo a outra parte.  

A Fig.5.5 apresenta um corte de um cristal, cujos átomos estão arranjados em um 

conjunto de planos paralelos entre si e perpendiculares ao plano do desenho e espaçados de 

uma distância d. Atualmente concebe-se os planos cristalográficos não necessariamente como 

planos atômicos, mas sim como planos que contém alguma densidade eletrônica. 

Figura 5. 4: A produção de radiação X característica a nível atômico 

Fonte: BLEICHER, Lucas; SASAKI, José M. Introdução à difração de raios-X em cristais. Universidade 

Federal do Ceará, p. 1-20, 2000. 
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A radiação difratada por cristais é muito intensa em determinadas direções ou 

praticamente nula em outras. O espalhamento elástico de radiação por um material ocorre 

quando a energia do feixe incidente é igual à energia do feixe espalhado. No espalhamento 

inelástico a energia do feixe incidente é diferente da energia do feixe espalhado. Os ângulos 

de incidência e reflexão são iguais e, para que ocorra a difração de raios X, é preciso que 

aconteça um espalhamento elástico de radiação pelo material.  

Um feixe monocromático de raios X com comprimento de onda λ incide no cristal 

formando um ângulo θ entre o raio incidente e o plano cristalográfico. Bragg propôs que 

quando a diferença de caminho entre os feixes espalhados for igual ao comprimento de onda 

ou a um múltiplo dele, as direções nas quais a radiação é difratada são estabelecidas. Pois os 

feixes refletidos sofrem interferência construtiva, tendo como resultado a formação de picos 

com máxima intensidade, fornecendo informações sobre os tipos de elementos e suas posições 

relativas no cristal. 

 

n                                                          (5.8) 

 

A equação 5.8 é conhecida por lei de Bragg. Quando esta lei não é satisfeita, ou seja, 

(2dsen θ ≠ n λ) não se observa intensidade de espalhamento, a interferência entre as ondas 

espalhadas é destrutiva. As diversas técnicas cristalográficas envolvem a variação tanto de λ 

quanto de  θ durante o experimento. 

 

Figura 5. 5: Raios incidentes e refletidos por planos cristalográficos de espaçamento d. 

Fonte: GIACOVAZZO, C., MONACO, H.L., SCODARI, F. Fundamentals of Crystallography: Oxford 

University Press, Inc., New York, 1994. 
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O fenômeno de interferência construtiva que se dá entre os raios refletidos por planos 

paralelos (separados por uma distancia d) dá origem aos picos de difração em direções 2θ,  

relacionados aos parâmetros de rede da célula unitária que formam o difratograma.  

 

5.2.1.3 - A difração de raios X por policristais 

 

A interação eletromagnética das ondas de raios X com os diversos planos orientados 

aleatoriamente nos micro-cristais pulverizados mostram que os cristais apresentam estruturas 

com planos cristalográficos distintos, conforme a lei de Bragg.  

Em um difratômetro, a amostra pulverizada é girada de um ângulo   e sobre ela incide 

um feixe de raios X, enquanto o detector é girado de um ângulo 2 , Fig.5.6. Quando os 

cristais apresentarem um plano que satisfaça a lei de Bragg tem-se um pico no sinal do 

detector. Conhecendo-se o valor de 2  e o comprimento de onda dos raios X, o espaçamento 

entre os planos cristalinos podem então ser obtidos 
[23]

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4 - A difração de raios X por monocristais 

 

A difração de raios X em monocristais é utilizada para a determinação da estrutura 

cristalina dos sólidos. Um padrão de difração possui a simetria da estrutura da qual foi 

produzido possibilitando determinar a forma do objeto que gerou tal padrão através das 

intensidades das ondas difratadas 
[24]

. Os fenômenos de difração e interferência são 

decorrentes do espalhamento dos raios X.  A radiação interage com elétrons da matéria os 

quais são responsáveis pelo espalhamento da mesma.  

  

Figura 5. 6: Difração de raios X por policristais. 
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O espalhamento atômico de raios X por um átomo é determinado através do fator de 

espalhamento que indica o quanto um átomo pode espalhar radiação com determinado 

comprimento de onda em dada direção e depende do número de elétrons na nuvem eletrônica 

ou da densidade eletrônica     ⃗), e é estabelecido pela equação (5.9):  

 

  ( ⃗ ) = ∫    ⃗)      ⃗   ⃗d ⃗ 

 

A Fig.5.7 apresenta um esquema onde uma radiação monocromática incide sobre dois 

centros espalhadores O e O’ com a origem do referencial em um deles e outro deslocado de 

uma posição dada pelo vetor  ⃗. Há uma diferença de percurso ou fase   ⃗- ⃗ ) ·  ⃗ entre a onda 

espalhada ( ⃗) por O e o O’definida pela equação (5.10). 

 

   
  

 
   ⃗- ⃗   ·  ⃗ = 2π ⃗⃗⃗ ·  ⃗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma rede cristalina tridimensional a interferência construtiva ocorrerá quando as 

condições de Laue dadas pela equação (5.11) forem obedecidas. 

 

 ⃗    ⃗- ⃗ ) = hλ         ⃗⃗    ⃗- ⃗ ) = kλ           ⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗- ⃗ ) = lλ 

(5.10) 

(5.9) 

Figura 5. 7: Representação de centros espalhadores de raios X 
Fonte: Adaptada de GUINIER, X-Ray Diffraction In Crystals, Imperfect Crystals, and 

Amorphous Bodies. W. H. FREEMAN AND COMPANY, 1963. 

(5.11) 
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A direção do feixe espalhado é dada pelo vetor  ⃗⃗⃗    (equação 3.4) da rede recíproca que 

pode ser expresso em termos da Lei de Bragg. De acordo com A Fig.5.8 onde os vetores  ⃗ e 

 ⃗  são unitários tem-se a seguinte relação: 

 

|
 ⃗   ⃗ 

 
|   

      

 
  

 

    
 |    | 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vibrações térmicas dos átomos produzem mudanças no padrão de difração dos raios 

X. A energia vibracional dos átomos é diretamente proporcional à temperatura.  Essas 

vibrações causam modificações do fator de espalhamento atômico devido à introdução de um 

fator de vibração térmica que afeta as intensidades das reflexões dos raios X causando perda 

no poder de espalhamento de cada átomo. O fator de espalhamento atômico (equação 5.9) 

sofre uma redução podendo ser escrito como 
[25]

:  

 

      
  (

     

  )
 

 

Onde θ é o ângulo de espalhamento, λ é o comprimento de onda e B o fator de vibração 

térmica dado pela equação (5.14) 
[26]

:  

 

       

 

Sendo U igual ao deslocamento médio quadrático do átomo em relação a sua posição de 

equilíbrio,    〈  〉.  Assim sendo pode se definir o fator de estrutura      em termos de uma 

somatória sobre as contribuições individuais de N átomos presentes na célula unitária:  

(5.12) 

Figura 5. 8: Lei de Bragg no espaço recíproco 

(5.13) 

(5.14) 
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         ∑     
(

     
       

  )

         (            )  

 

  Para análise de estrutura cristalina através da difração de raios X por monocristais as 

intensidades das reflexões são medidas. Estas intensidades estão relacionadas com        e 

    
  através da relação (5.16). 

 

                
  

 

  Podemos interpretar o fenômeno da difração de raios X por um cristal considerando-se 

uma esfera centrada no cristal, de raio 1/λ. Essa esfera é chamada esfera de Ewald, Fig.5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a Fig.5.9, um ponto P do retículo recíproco, representado pela interseção 

de linhas, cruza a esfera de Ewald promovendo a produção de um feixe difratado CP. O 

cristal, localizado no centro da esfera, ao ser girado faz com que o retículo recíproco também 

gire, registrando novos pontos em condição de difração. Analisando o triângulo CPO temos 

que         
 

 
. 

P é um ponto do espaço recíproco, assim o seu comprimento OP é 
 

    
, onde hkl são 

os índices dos planos relacionados com P. Assim chega-se a condição de Bragg: 

 

            

(5.15) 

(5.16) 

Figura 5. 9: A esfera de Ewald 

(5.17) 
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Logo, segundo a condição de Ewald, para que haja difração, um ponto do espaço 

recíproco deve interceptar a superfície da esfera, o que pode ser obtido em geral girando o 

cristal e, consequentemente, o espaço recíproco associado. 

 

5.2.2 - Espectrosocopia Raman 

 

A espesctroscopia Raman baseia-se no espalhamento de luz pela matéria e compõe a 

espectroscopia vibracional juntamente com a espectroscopia de absorção no infravermelho. 

Estas duas técnicas baseiam-se em princípios físicos distintos, mas propiciam resultados 

complementares no que se diz respeito às frequências fundamentais dos modos de vibrações 

moleculares.  

A espectroscopia vibracional é utilizada na identificação e na determinação de grupos 

funcionais e no estudo das estruturas de pequenas e macromoléculas. Também são de 

interesse a transição das vibrações normais moleculares que podem ser do tipo estiramento de 

ligação, deformação angular e torção. O número de bandas vibracionais a ser observada no 

espectro infravermelho ou no espectro Raman dependerá da atividade destas vibrações 

normais nas respectivas técnicas e da estrutura molecular 
[27]

. 
 

O efeito Raman foi estudado inicialmente por A. Smekal 
[28]

 em 1923 utilizando os 

princípios da teoria quântica.  Em 1928, a explicação experimental para este fenômeno foi 

dada pelo indiano Chandrasekhara Venkata Raman 
[29]

 e K.S. Krishnan tendo o segundo 

recebido o prêmio Nobel em Física por este feito no ano de 1932. 

Raman estudou a radiação espalhada por amostras sólidas transparentes, líquidas e 

gasosas em uma série de experimentos utilizando a radiação de uma lâmpada de mercúrio 

para excitá-las.  

Observou por um espectrógrafo a luz espalhada e detectou que algumas linhas e bandas 

apareciam deslocadas em relação ao espectro original da lâmpada, e que essas novas linhas 

dependiam da substância utilizada como centro espalhador.
 
 

 Observou também, que a diferença da frequência da radiação incidente e da radiação 

espalhada para várias linhas do espectro, eram iguais às frequências da banda de absorção 

infravermelha da própria substância. 

Com isso, C. V. Raman concluiu que os deslocamentos de frequências observados nada 

mais eram que frequências de oscilação dos átomos de uma molécula e que estas dependiam 

das ligações químicas e da geometria das moléculas. 
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Quando uma onda eletromagnética atinge a superfície de um meio, uma fração da luz é 

retida e a restante é transmitida para o interior do material, sendo parte desta absorvida na 

forma de calor e a outra parte retransmitida na forma de luz espalhada composta de 

frequências diferentes da incidente.   

Este fenômeno ficou conhecido como Efeito Raman 
[28]

. O Efeito Raman é o 

espalhamento inelástico de uma radiação monocromática que incide numa molécula que pode 

ser classificado de duas formas: quando a frequência da radiação espalhada é menor que a 

frequência da radiação incidente, o processo de espalhamento absorve energia e é então 

denominado espalhamento Stokes. 

Mas, se a frequência espalhada for menor que a frequência da radiação incidente o 

processo de espalhamento cede energia e então se tem o espalhamento anti-Stokes.  A fonte 

de radiação utilizada pode ser proveniente de um laser no visível, no infravermelho próximo, 

ou situado na faixa espectral do ultravioleta próximo.  

O espalhamento é um mecanismo de interação da radiação com a matéria no qual o 

sistema sofre a colisão de um fóton que não chega a ser absorvido e sim espalhado. Além de 

inelástico (Raman) este espalhamento também pode ser elástico (Rayleigh). As diferenças 

entre as energias da radiação incidente e espalhada estão relacionadas às diversas 

propriedades vibracionais da cada material 
[19]

.  

Descrevendo o efeito a nível molecular, quando uma radiação monocromática de 

frequência υ0 incide em uma célula, a maior parte dela a atravessa sem alterações, mas uma 

pequena fração é espalhada pelas moléculas em todas as direções como mostra a Fig.5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. 10: Espalhamento elástico e inelástico de uma radiação 
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As linhas que possuem frequência abaixo da frequência incidente (υ0 -1) são chamadas 

de linhas de Stokes e as linhas com frequência acima da frequência incidente (υ0 +1) são 

chamadas de linhas anti-Stokes. A Fig.5.11 mostra um esquema dos mecanismos de 

espalhamento Stokes e anti-Stokes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O deslocamento Raman é a diferença de energia entre os fótons espalhados e incidentes 

nos processos de espalhamento Stokes e anti-Stokes e corresponde a diferenças de energia 

específicos da amostra em estudo.  

 

Δυlaser – ΔυRaman= deslocamento Raman 

 

As fontes de excitação podem ser, por exemplo, um laser vermelho (He-Ne) que possui 

comprimento de onda da ordem de λ= 6328 Ǻ, laser verde (Ne) de λ= 5145 Ǻ, laser azul (Ar) 

de λ= 4480 Ǻ.
 
Uma vez que a energia destas fontes de excitação é da ordem de 20000 cm

-1
 

(~5000 Ǻ), a frequência da luz Raman espalhada será deslocada de 20000 cm
-1

 para valores 

de intervalos situados entre 10 a 4000 cm
-1 [30]

. 

Os espectros Raman são representados por diagramas tais que no eixo das ordenadas 

estão os valores das intensidades das linhas e, no eixo das abcissas encontram-se os valores 

dos deslocamentos Raman ou as frequências das linhas de transição, em termos de números 

de onda.  

Um espectro Raman fornece informações estruturais diretas relacionadas às frequências 

e as intensidades das linhas espectrais. A aplicação desta técnica tem como objetivo realizar 

uma analise qualitativa e quantitativa dos materiais.  

Figura 5. 11: Esquema dos mecanismos de espalhamento Stokes e anti-Stokes. 

(5.18) 

Fonte: SMITH, Ewen, DENT, Geoffrey, Modern Raman Spectroscopy: A pratical approach, England: 

Jonh Wiley & Sons, Ltd 2005. 
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Em uma análise qualitativa de um espectro Raman busca-se primeiramente as 

frequências características dos grupos funcionais, que se fundamenta na observação de que 

determinadas ligações, ou grupo de átomos ligados, apresentam espalhamento da radiação em 

regiões bem características do espectro, independente do restante da estrutura molecular. 

As frequências características são determinadas pela constante de força e pelas massas 

relativas dos átomos que participam da ligação: elas são afetadas, em alguma extensão, tanto 

pela estrutura interna da molécula como pelo meio que a envolve 
[19]

. Portanto, é mais 

adequado se falar em um intervalo característico de frequência, ao invés de um valor 

específico para as frequências de um grupo atômico. 

Os espectros Raman apresentam bandas mais nítidas do que os espectros no 

infravermelho, do ponto de vista quantitativo. A intensidade de uma banda no espectro Raman 

depende da polarizabilidade da molécula, da intensidade da fonte, da concentração do grupo 

ativo, dentre outros fatores. 

 

5.2.3 - Espectrosocopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) 

 

A espectroscopia no infravermelho é uma técnica analítica que permite a caracterização 

de materiais em qualquer estado físico, possibilitando a análise qualitativa e quantitativa dos 

mesmos.    

O espectro infravermelho é considerado a identidade de uma amostra; é única, pois os 

átomos que constituem as moléculas apresentam frequências características de vibração, e os 

picos de absorção observados correspondem às frequências de vibrações das ligações entre os 

átomos.  

 É uma técnica não destrutiva cujos instrumentos utilizados na análise são os 

espectrômetros, aparelhos que detectam a composição da radiação eletromagnética espalhada, 

emitida ou absorvida por átomos e moléculas.  Existem os espectrômetros de dispersão e os 

espectrômetros com transformada de Fourier. As fontes de radiação utilizadas podem ser 

policromáticas ou monocromáticas
 [30]

. 

O método de espectroscopia FTIR é o mais utilizado atualmente em diversas áreas de 

pesquisa principalmente por apresentarem mais vantagens que os espectrômetros de 

dispersão. As técnicas de transformada de Fourier são utilizadas especialmente pelos 

espectrômetros que operam no infravermelho. O interferômetro de Michelson é um 

dispositivo encontrado neste tipo de espectrômetro o qual analisa as frequências presentes em 

um sinal composto 
[30]

. 
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Pode-se fazer a seguinte analogia: o sinal da radiação vindo de uma amostra é como 

um acorde tocado em um piano, e a transformada de Fourier do sinal é equivalente à 

separação do acorde nas suas notas individuais, ou seja, é equivalente a determinação do seu 

espectro
 [30]

. 

Durante uma análise por FTIR a radiação infravermelha contendo todos os 

comprimentos de onda da faixa usada incide no interferômetro e é separada em dois feixes. O 

feixe de luz que atinge o espelho fixo é refletido e volta para o divisor de feixes encontrando o 

detector, a outra parte, atravessa o divisor e atinge um espelho móvel sendo também refletido 

pelo mesmo atingindo o detector. 
 

As distâncias percorridas por estes feixes podem ser variadas fazendo com que uma 

sequência de interferências construtivas e destrutivas ocorra e o detector, um interferograma, 

recebe várias intensidades de radiação. O interferograma obtido que está no domínio de tempo 

é convertido através da transformada de Fourier por um interferograma no domínio de 

frequências 
[31]

. 

 A passagem de radiação por uma amostra a submete a uma faixa larga de energia. A 

faixa de radiação que passa por esta amostra dá origem ao espectro infravermelho completo. 

A Fig. 5.12 mostra um esquema do sistema óptico do espectrômetro de FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier não utiliza 

monocromadores permitindo alta resolução, os espectros são analisados facilmente 

produzidos por uma pequena quantidade de amostra. 

  

Figura 5. 12: Esquema do espectrômetro de FTIR 
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5.2.4 - Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis 

 

A espectroscopia de absorção molecular no ultravioleta/visível (UV-Vis), é um 

método analítico que envolve a espectroscopia de fótons utilizada para determinação de 

compostos orgânicos e inorgânicos, baseando-se no princípio de que espécies moleculares 

absorvem radiação com comprimentos de onda compreendendo a faixa do ultravioleta 

próximo (200 a 380 nm), visível (400 a 700 nm) e infravermelho próximo (750 a 3000 nm). 

As aplicações desta técnica estão associadas à identificação de grupos funcionais em 

moléculas e determinação quantitativa de grupos absorventes. De um modo geral quando 

ocorre a absorção da radiação UV-Vis a molécula de um composto pode sofrer transições 

eletrônicas que estão associadas a transições vibracionais e rotacionais.   

Quando uma molécula absorve radiação, sua interação do raio incidente com a mesma 

faz com que ocorra uma transição eletrônica onde um elétron passa do seu estado de menor 

energia para um de maior energia. A luz incidente sobre uma amostra sofre uma redução de 

intensidade ao atravessar todo o material, seja ele um cristal, um filme fino, uma solução 
[32]

. 

A quantidade de radiação eletromagnética absorvida por uma amostra é descrita por 

uma lei geral conhecida por Lei de Lambert-Beer, que relaciona a intensidade de luz incidida 

(I0) em uma amostra com a intensidade de luz que sai de uma amostra (I). A Lei de Lambert-

Beer é dada pela equação: 

 

    
  

 
           

 

Nesta equação, I0 representa a intensidade de radiação incidente, I a intensidade de 

radiação transmitida, o termo A é chamado de absorbância, o termo   de absorvidade 

molecular ou coeficiente de extinção, c representa a concentração do meio absorvedor e l a 

espessura da camada da amostra através da qual há passagem da luz. 
[33]

 

Os espectros de absorção apresentam bandas largas que são caracterizadas por sua 

posição, pelo comprimento de onda da radiação eletromagnética, e pela intensidade ou 

transmitância, dada por I/I0. 

Um equipamento de espectroscopia de absorção UV-Vis possui vários componentes: 

uma fonte de radiação, normalmente chamada de lâmpada, onde as mais comumente 

utilizadas são as de deutério, para excitação na região do ultravioleta e as de tungstênio, para 

excitação na região do visível ao infravermelho 
[33]

. 

  

(5.19) 
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O equipamento possui também: grades de difração, divisores de feixes, responsáveis por 

difratar a luz em diferentes comprimentos de onda sobre a amostra, fazendo com que a 

absorbância possa ser determinada em cada um deles, recipientes para amostra (comumente 

usados são as cubetas), detectores e um coletor de sinais. A Fig.5.13 mostra um esquema do 

equipamento de absorção UV-Vis. 

 

 

 

 

 

5.2.5 - Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry) 

 

A espectroscopia de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry) é uma técnica de análise 

química instrumental para determinação de metais, semimetais e não metais em diversos tipos 

de amostras que começou a ser utilizada já na década de 1970 quando foram instalados os 

primeiros equipamentos no Brasil 
[34]

.  

Esta técnica também é chamada de espectroscopia de emissão óptica por plasma 

acoplado indutivamente ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry). Por utilizar o plasma como fonte de atomização para produção de espectros de 

emissão a partir de excitação e decaimento de átomos e íons de interesse, tornou-se uma 

técnica de interesse na comunidade científica e na indústria.
 
  

Com os espectros resultantes de emissão obtidos através do ICP é possível identificar e 

quantificar as concentrações de praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica 

sendo possível a identificação de até 73 elementos numa amostra única 
[35]

. 

A espectroscopia de emissão atômica baseia-se na propriedade dos átomos ou íons, em 

estado gasoso, de emitir, quando excitados, radiações com comprimento de onda entre 800 e 

180 nm, ou seja, abrangem a região do espectro visível ao ultravioleta, e, refere-se a 

fenômenos envolvendo os elétrons de valência do material. 

  

Figura 5. 13: Esquema do espectrômetro no UV-Vis. 
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Descargas elétricas em gases são denominadas plasmas 
[34]

. Um plasma pode ser 

considerado uma nuvem de gás parcialmente ionizado contendo partículas neutras, elétrons 

livres e íons positivos em movimento. Para se formar um plasma é necessário fornecer aos 

átomos energia suficiente para que os elementos se dissociem, de modo que, normalmente, é 

necessária alta temperatura para formá-lo e mantê-lo nesta forma.  

Os mecanismos de ionização podem ser térmicos, por radiação ou por descargas 

elétricas. Os elementos mais fáceis de se ionizar são os alcalinos, por possuírem apenas 1 

elétron na sua camada de valência (genericamente, ns
1
), sua energia de ionização é baixa 

tendo portanto, a tendência de perder esse elétron e formar cátions monovalentes, isto é, com 

a carga +1. 

Os elementos mais difíceis de ionizar são os gases nobres, pois possuem o maior 

potencial de ionização da tabela periódica o que reflete a estabilidade de sua configuração 

eletrônica e sua falta de reatividade química.  

O argônio é o gás mais comumente utilizado na espectroscopia de emissão por plasma. 

O processo de ionização do argônio pode ser feito através de um campo elétrico forte por uma 

corrente direta que resulta no plasma de corrente direta (Direct Current Plasma-DCP) ou por 

radiofrequência que resulta no plasma de acoplamento indutivo (Inductively Coupled Plasma-

ICP) 
[34]

. 

Um solenóide de cobre envolve o tubo de quartzo que conduz o gás. A indução de 

radiofrequência no solenóide cria um campo magnético variável no gás transportado pelo tubo 

que possui linhas de campo distribuídas homogeneamente no sentido do eixo espiral.   

A variação do campo magnético induz uma corrente no gás a qual é produzida por 

uma fonte de energia alternada e o campo formado é oscilante, mudando o seu sentido de 

acordo com a frequência aplicada. As fontes de plasma operam uma faixa de temperatura 

entre 5000 a 9000 º C. A Fig.5.14 apresenta um esquema das etapas da análise por ICP-AES. 

 

 

  

Figura 5. 14: Etapas da análise por ICP-AES 
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Uma descarga elétrica é aplicada ao argônio iniciando o processo de ionização do 

mesmo; aumentando-se a radiofrequência os elétrons produzidos são acelerados atingindo 

energia cinética elevada, a qual é transferida para outros átomos através de colisões que 

produzem mais íons e elétrons 
[34]

.  

O processo de colisões se repete elevando rapidamente a temperatura. Quando a 

temperatura necessária é atingida ocorre a formação do plasma em uma tocha constituída de 

tubos concêntricos de quartzo. Algumas amostram necessitam uma preparação especial como, 

por exemplo, tratamento com ácido ou aquecimento 
[35]

. 

Após a formação do plasma a amostra em solução é nebulizada, ou seja, o líquido é 

convertido em aerossol que é arrastado por um tubo central até atingir a chama do plasma 

onde ocorre a volatilização pela quebra de ligações restando somente átomos.
  

Esses átomos ganham energia por colisões, à temperatura de plasma são excitados e 

emitem luz com comprimento de onda característico de cada elemento químico, os quais são 

separados por uma grade de difração e coletados por um detector.
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Capítulo 6 - Procedimentos experimentais 
 

Neste capítulo será apresentada a metodologia dos procedimentos utilizados para a 

produção dos cristais mistos de níquel e cobalto obtidos pelo método de evaporação 

isotérmica bem como os procedimentos de preparação das amostras para caraterização pelas 

técnicas de difração de raios X para monocristais e policristais, espectroscopia Raman, FTIR, 

UV-Vis e ICP-AES.  

6.1 - Crescimentos dos cristais puros e mistos de (NH4)2NixCo(1-x)(SO4)26H2O 

 

Para o preparo das soluções foram utilizados os reagentes sulfato de amônio (NH4)2SO4, 

sulfato de níquel NiSO4.6H2O e o sulfato de cobalto CoSO4.7H2O a partir da razão 

estequiométrica dada pela forma composicional (NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O. 

 Os aparatos utilizados para o preparo das soluções foram balança analítica, sistema de 

purificação de água, estufa, vidraria e agitador magnético, Fig. 6.1, todos disponíveis no 

Laboratório de Crescimento de Cristais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

A quantidade de sulfato de amônio (NH4)2SO4 foi fixada em 5g e, por meio dos cálculos 

estequiométricos, as quantidades dos outros reagentes foram determinadas respeitando a 

relação NixCo(1-x), ou seja, para cada fração x de níquel foi adicionada a fração (1-x) de 

cobalto. A Tabela. 6.1 mostra as quantidades de reagentes utilizados. 

 

 

Figura 6. 1: (a) Balança analítica; (b) Sistema de purificação - Água deionizada; (c) agitador 

magnético e béquer. 
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Tabela 6. 1: Massa dos sais (NH4)2SO4, NiSO4.6H2O e CoSO4.7H2O utilizados no preparo das 

soluções. 

(NH4)2SO4 (g) x NiSO4.6H2O (g) (1-x) CoSO4.7H2O (g) 

5,000 1,00 9,940 0,00 0,000 

5,000 0,90 8,952 0,10 1,064 

5,000 0,80 7,957 0,20 2,127 

5,000 0,70 6,962 0,30 3,215 

5,000 0,60 5,967 0,40 4,255 

5,000 0,50 4,972 0,50 5,318 

5,000 0,40 3,978 0,60 6,381 

5,000 0,35 3,481 0,65 6,913 

5,000 0,30 2,983 0,70 7,445 

5,000 0,25 2,486 0,75 7,977 

5,000 0,20 1,989 0,80 8,509 

5,000 0,10 0.994 0,90 9,572 

5,000 0,00 0,000 1,00 10,630 

 

Em um béquer foram colocadas as massas calculadas de reagentes adicionando-se 

aproximadamente 100 ml de água deionizada, com resistividade de 18,2 M.  Em seguida o 

béquer foi levado a um agitador magnético com aquecimento para que a solução fosse 

completamente diluída. A Fig. 6.2 mostra uma solução de níquel puro sendo preparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a diluição a solução passou pelo processo de filtração utilizando-se um funil e 

filtros de papel e colocada em um novo béquer que foi coberto com filme plástico onde foram 

feitos alguns orifícios para que a evaporação lenta da solução pudesse ocorrer.  Em seguida as 

soluções foram levadas para uma estufa onde a temperatura era mantida em 40 ºC. A Fig.6.3 

mostra as soluções no interior da estufa. 

 

 

Figura 6. 2: Solução de níquel em agitação térmica. 
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 Quando uma retirada de cristais era realizada a mesma solução passava por um novo 

processo de diluição, filtragem e levada novamente à estufa. Cada fila de frascos representa 

uma composição de Co e Ni e, para algumas soluções, foram possíveis à realização de até seis 

retiradas como mostra a Fig.6.4.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Medidas de difração de raios X por monocristais 

 

 Para análise da estrutura cristalina das amostras foram realizadas medidas de difração 

de raios X para monocristais utilizando o difratômetro GEMINI A Oxford dotado de detector 

CCD. A radiação utilizada foi MoK  com comprimento de onda, λ= 0,71073 Å, à 

temperatura ambiente.  

 As amostras selecionadas para estas medidas necessitam ter dimensões de ~ 0,1 mm 

para que possam ser presas ao goniômetro do equipamento e estarem completamente 

banhadas pelo feixe de radiação X; para tanto, alguns cristais foram diluídos em água para 

reduzir de tamanho ou cortados com um estilete, satisfazendo o requisito de ser livre de 

imperfeições como rachaduras e se obter bons resultados.  

  

Figura 6. 3: Soluções no interior da estufa. 

Figura 6. 4: Armazenamento dos cristais conforme as retiradas foram realizadas. 
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6.3 - Medidas de difração de raios X por policristais 

 

Para análise de difração de raios X de amostras pulverizadas (ou amostras pó) foi 

utilizado o equipamento Empyrean (Panaytical). Para estabelecer uma correlação entre a 

análise estrutural por difração de raios X e os dados de termogravimetria que mostram a 

decomposição dos sais de Tutton ao longo do tratamento térmico, esta etapa foi realizada da 

seguinte forma: amostras a temperatura ambiente (não tratadas termicamente) e amostras 

tratadas termicamente a 200º C e a 350º C passaram por difração de raios X para compreensão 

da mudança da estrutura cristalina quando submetidas a altas temperaturas. 

  As amostras não tratadas foram somente pulverizadas e colocadas em um porta 

amostra de silício com cavidade de 15 mm e levadas para o difratômetro.  Para o tratamento 

térmico das amostras foi utilizado um forno simples de laboratório. As amostras foram 

pulverizadas colocadas em cadinhos e levadas ao forno onde permaneceram por 

aproximadamente 1h e 15min a 200º C. 

 Depois de tratadas a uma temperatura de 200ºC uma quantidade razoável de amostra 

foi retirada do forno ficando o restante no mesmo, e sua temperatura foi elevada para 350º C 

onde permaneceram por aproximadamente mais duas horas.  

 As amostras foram depositadas e pressionadas com uma lamina de vidro no porta 

amostra de silício para que ficasse bem compactada em toda  a cavidade do mesmo e o  

excesso de pó foi retirado.   

 Os parâmetros utilizados no difratômetro Empyrean para todas as amostras são 

mostrados na Tabela 6.2.  

 

Tabela 6. 2: Parâmetros utilizados para análises de raios X. 

Tubo de Cobre (Cu) 

Intervalo de 10º a 80º 

Passo 0,05º 

Tempo/passo 100 s 

Módulo do feixe incidente 

Fendas ¼ (DS) e ½(SS) 

Soller de 0,04 mm 

Máscara de 10 mm 

Módulo do feixe difratado 

Fenda de 7,5 mm 

Soller de 0,04 mm 

Filtro de Ni 
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6.4 - Medidas de espectroscopia Raman 

 

Foi utilizado um Espectrômetro Raman Horiba/Jobin Yvon – LABRAN-HR tendo 

como fonte de excitação um laser de He-Ne na linha de 632,8 nm com potência de 18 mW 

acoplado a um microscópio confocal Olympus com objetiva de 100x. A luz espalhada pela 

amostra foi coletada no microscópio e analisada por um espectrógrafo com grades de difração 

de 600 e 1800 linhas/mm. 

As amostras selecionadas para as medidas de espectroscopia Raman tinham 

aproximadamente dimensões 0,2 mm x 0,3 mm x 0,2mm e superfícies aparentemente bem 

lisas não sendo necessária nenhuma preparação especial para as medidas.  

 
6.5 - Medidas de espectroscopia de absorção no UV-Vis 

 

Para as medidas de absorção na região UV-VIS-NIR foi utilizado o equipamento UV-

1650 PC, UV-VIS SPECTROPHOTOMETER SHIMADZU, espectrômetro de duplo feixe 

com faixa de operação de 190-1100 nm, do ultravioleta próximo passando por toda a banda 

do visível. Foram selecionadas duas amostras uma contendo cem por cento de cobalto e outra 

contendo setenta por cento de cobalto com espessuras de aproximadamente 2 mm que 

passaram por um polimento com lixas de número 400.  

 

6.6 - Medidas de espectroscopia vibracional no infravermelho FTIR  

 

O equipamento infravermelho utilizado foi um MB 3000 marca ABB ROMEN modelo 

MB-300. Para realização das medidas é feita uma pastilha contendo 0,1 g de  KBr e 0,001g de 

amostra;  os dois são triturados e colocados em um molde, são prensados formando então uma 

pastilha que é colocada no equipamento para análise. 

 

6.7 - Medidas de análise química elementar por espectrometria de Emissão Atômica por 

Plasma Acoplado Indutivamente ICP-AES  

 

O equipamento utilizado para esta ténica de caracterização foi o Agilent 725. Foram 

pesadas aproximadamente 0,015 g de amostras que foram solubilizadas em água deionizada e 

colocadas em balões volumétricos de 15 ml onde este volume foi atingido adicionando-se 

ácido nítrico.  

  



Dissertação de Mestrado- FIMAT- UFOP/ICEB/DEFIS 

    42 
  

 

Capítulo 7- Resultados e Discussões 

7.1 - Resultados de crescimentos dos cristais puros e mistos da família do Sal de Tutton 
 

Bons monocristais com faces naturais e bem desenvolvidas foram obtidos em toda a 

faixa de composição. O período de crescimento dos cristais variava entre dias e semanas 

sendo que para algumas soluções os primeiros núcleos cristalinos apareceram minutos após 

ser colocada na estufa, este fato indica que a mesma atingiu a curva de supersaturação descrita 

no diagrama de Ostwald-Miers rapidamente.  

O tempo para que cada solução atinja a supersaturação pode ser considerado um 

problema ainda não solucionado sendo ainda um parâmetro de difícil controle. A quantidade 

de cristais formados dentro do béquer variava de solução para solução bem como a coloração 

que passava pelo verde para os com baixa concentração de cobalto até uma coloração 

avermelhada ou vinho para os com alta concentração de cobalto.  

Para composições intermediárias essas cores se difundiam. Da Fig. 7.1 a Fig. 7.13 são 

mostradas as fotografias de alguns dos cristais obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 1: Cristais com 0% de cobalto (ou níquel puro). 

Figura 7. 2: Cristais com 10% de cobalto. 

Figura 7. 3: Cristais com 20% de cobalto. 
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Figura 7. 4: Cristais com 30% de cobalto. 

Figura 7. 5: Cristais com 40% de cobalto. 

Figura 7. 6: Cristais com 50% de cobalto. 

Figura 7. 7: Cristais com 60% de cobalto. 

Figura 7. 8: Cristais com 65% de cobalto. 
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Figura 7. 11: Cristais com 80% de cobalto. 

Figura 7. 12: Cristais com 90% de cobalto. 

Figura 7. 13: Cristais com 100% de cobalto (ou cobalto puro). 

Figura 7. 10: Cristais com 75% de cobalto. 

Figura 7. 9: Cristais com 70% de cobalto. 
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Para todas as soluções ocorreram retiradas contendo um único cristal e, para retiradas 

posteriores da mesma solução também ocorreram retiradas com uma grande quantidade de 

pequenos cristais com tamanhos e formas diferenciadas, mas, apresentando faces bem 

definidas e com morfologia característica dos sais de Tutton.  

Após a obtenção dos cristais algumas amostram passaram por processos de 

caracterização. Os resultados obtidos serão apresentados e discutidos. 

 

7.2 - Resultados de difração de raios X por monocristais 

 

Depois de executadas as medidas de difração de raios X por monocristais a coleta de 

dados para a definição da célula unitária das amostras e a redução de dados foi realizada 

através do pacote CrysAlisPro 
[36]

. As estruturas foram resolvidas a partir das posições dos 

átomos pesados (níquel, cobalto, enxofre, potássio e oxigênio) de compostos puros da 

literatura 
[12,13]

. Os átomos de hidrogênio foram localizados pela rotina de síntese de Fourier 

implementada no software SHELXS 
[37]

. O refinamento das estruturas foi realizado a partir do 

método dos mínimos quadrados implementado no programa SHELXL
[37]

. Estes softwares 

compõem o pacote WinGX 
[38]

 que compreende ainda o programa ORTEP3 
[39]

,  utilizado 

para representação gráfica da unidade assimétrica e demais ilustrações das estruturas 

cristalográficas das amostras. 

Para a análise estrutural dos monocristais foi adotada a estratégia a seguir. 

Inicialmente escolheu-se uma amostra cristalina pura, ou seja, que contivesse apenas um dos 

metais (Ni), que serve, por um lado, como aprendizado da técnica, por outro, pode corroborar 

ou não a formação do sal de Tutton pelo método de obtenção das amostras utilizado, e 

confrontado com a literatura científica. A seguir, procedemos à medição de compostos 

inéditos de amostras contendo percentuais distintos de Ni (30%) e Co (70%). Neste sentido, a 

nova estrutura pode ser comparada com as puras através das mesmas condições 

experimentais.  

O monocristal de fórmula química (                             ) foi escolhido 

para análise estrutural e montado sobre o goniômetro do difratômetro. Na Tabela 7.1 

encontram-se os parâmetros referentes às amostras e às condições de medição. 
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Tabela 7. 1: Resultados da coleta de dados cristalográficos e do refinamento da estrutura. 

Dados do cristal 

Fórmula Empírica (NH4)2 Ni (SO4)2.6H2O (NH4)2 Ni0,3 Co 0,7 (SO4)2.6H2O 

Peso Molecular (g/mol) 395,01 395,12 

Sistema cristalino, Grupo de espaço Monoclínico, P21/c Monoclínico, P21/c 

a (Å) 6,24480 (1) 6,2455 (2) 

b (Å) 12,4665 (2) 12,5065 (3) 

c (Å) 9,1891 (1) 9,2303 (2) 

º) 106,920 (2) 106,995 (3) 

V(Å
3
) 684,41 (2) 689,49 (3) 

Z 2 2 

D (Mg/m
3
) 1,917 1,903 

Coeficiente de absorção,  (mm
-1

) 1,794 1,700 

Parâmetros de medição 

Tipo de radiação Mo K Mo K 

Comprimento de onda,  (Å) 0,71073 0,71073 

Temperatura (K) 293 K 293 K 

Intervalo de medição, θ (º)  
Reflexões medidas 107853 67955 

Reflexões independentes 3630 3653 

Reflexões observadas 104223 64302 

Parâmetro de refinamento 

Refinamento F
2
 F

2
 

Rint 0,0703 0,0703 

R [F
2
 > 2  (F

2
)] 0,0310 0,0322 

wR2( reflexões) 0,0866 0,0878 

Goodness-of-fit (S) 1,151 1,135 

Δρmax, Δρmin 0,607, -0,482 0,778, -0519 

wR={∑ [w(F0
2
 -Fc

2
)
2
/ ∑ w F0

4
}; w= 1/[σ

2
 (F0

2
) + (0,0542 * P)

2
 +0,00* P] onde P= (F0

2
 + 2Fc)/3 

 

Observamos que os parâmetros de rede se comparam bem aos valores da literatura. 

Liberando os percentuais de Ni e de Co para refinamento, os valores convergiram para 

44(4)% e 56(4)% à temperatura ambiente. Nesta tabela sintetizamos ainda os parâmetros 

referentes à coleta de dados. A faixa de medição e as redundâncias utilizadas foram 

necessárias para podermos obter dados estruturais mais precisos que a literatura. Os erros 

internos apontam para uma boa qualidade dos dados. Por fim, a tabela mostra os resultados 

para os índices e resíduos estatísticos ao final do refinamento. 

 Observamos que os deslocamentos anisotrópicos atômicos estão coerentes com os 

elementos, átomos mais pesados têm menores deslocamentos, e não há nenhum indício de 

desordem ocupacional dos sítios atômicos, exceto os metais. Os parâmetros atômicos podem 

ser consultados nos arquivos de entrada e saída no apêndice A.2.  
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As posições dos átomos de hidrogênio foram refinadas, e sua vibração térmica foi 

tratada isotropicamente e mantida fixa em 1.2 vezes o valor correspondente ao átomo de 

oxigênio ao qual ele está ligado. Isto perfaz um total de 125 parâmetros incluindo fator de 

escala e o percentual dos metais. Após convergência, os índices R e wR foram de 0.0322 e 

0.0878, respectivamente. Os máximos e mínimos do resíduo de densidade eletrônica,       e 

     , indicam que todos os átomos foram localizados. A unidade assimétrica pode ser vista 

na Fig.7.14 

 

A unidade assimétrica do sal de                             consiste de: um 

grupo amônio, um tetraedro de sulfato e três moléculas de água em posições genéricas; os 

metais Ni/Co estão em posição especial, a saber, no centro de inversão. Observe que apenas 

três moléculas de água são cristalograficamente independentes, e através da simetria de 

inversão um pseudo-octaedro de coordenação do metal é formado. Este pseudo-octaedro 

mostra-se ligeiramente distorcido espacialmente, entretanto, dos três eixos O-M-O
i
, a 

distância M-O7 é pronunciadamente menor que M-O6 e M-O5. A Tabela 7.2 mostra os 

comprimentos e ângulos entre as ligações. 

  

Figura 7. 14: Representação da unidade assimétrica para o cristal com 70% de Co e 30% de Ni. 
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O íon sulfato consiste de quatro átomos de oxigênio cristalograficamente 

independentes e quimicamente idênticos, formando um tetraedro ligeiramente distorcido. Os 

deslocamentos anisotrópicos dos átomos de oxigênio indicam uma maior deformação da 

nuvem eletrônica perpendicularmente à direção S-O. 

Tabela 7. 2: Comprimentos e ângulos de ligação, amostra (NH4)2 Ni0,3Co0,7 (SO4)2.6H2O 

 

Ligação Comprimento de ligação (Å) Ângulo Ângulo de ligação (º) 
M – O7 2,0544 (10) O6 – M – O7 89,52 (5) 
M – O6 2,0886 (10) O5 – M – O7 90,85 (5) 
M – O5 2,0901 (11) O5 – M – O6 88,83 (4) 

 

 H1 – N – H2 119 (2) 
N – H1 0,73 (3) H1 – N – H3 99 (2) 
N – H2 0,84 (2) H1 – N – H4 106(2) 
N – H3 0,94 (2) H2 – N – H3 111 (2) 
N – H4 0,84 (2) H2 – N – H4 113(2) 

 H3 – N – H4 108 (2) 

 

 O1 – S – O3 110,93 (8) 
S – O1 1,4793 (11) O3 – S – O2 108,93 (7) 
S – O2 1,4775 (10) O3 – S – O4  109,57 (8) 
S – O3 1,4611 (12) O1 – S – O2  109,72 (6) 
S – O4 1,4824 (12) O1 – S – O4  109,62 (7) 

 O2 – S – O4 108,02 (7) 

 
  M – O5 – H5A 111,3 (15) 

O5 – H5A 0,82 (2) M – O5 – H5B 114,4 (16) 
O5 – H5B 0,76 (2) H5A – O5 – H5B  111 (2) 

 
  M – O6 – H6A   110,9 (17) 

O6 – H6A 0,76 (2) M – O6 – H6B 115,4 (16) 
O6 – H6B 0,76 (2) H6B – O6 – H6A 115,4 (16) 

 
  M – O7 – H7A  118,8 (15) 

O7 – H7A 0,79 (2) M – O7 – H7B 121,8 (15) 
O7– H7B 0,78 (2) H6B – O7 – H7A 102 (2) 

 

A estrutura deste sal consiste de grupos          
   e NH4

+
 em torno de íons SO4

-
, 

como observado na Fig.7.14.  Esta interação entre íons de cargas opostas é responsável pelo 

empacotamento no grupo de espaço P21/c e pela estabilidade do cristal, pois favorece o 

aparecimento de ligações de hidrogênio. A Fig.7.15 apresenta a célula unitária do cristal com 

70% de cobalto.  
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Os átomos de oxigênio do sulfato são receptores de seis ligações de hidrogênio do tipo 

O-H···O, onde as moléculas de água participam como doadores de H. Além destas, os átomos 

de oxigênio pertencentes ao sulfato são também receptores de oito ligações de hidrogênio do 

tipo N-H···O onde as moléculas de NH4 atuam como doadores de H, todas estas ligações 

estão representadas na Tabela 7.3.  

 

Tabela 7. 3: Geometria das Ligações de Hidrogênio. 

D–H···A (D–H)                 (H···A)                    (D···A) DHA 

N–H1···O1
i
 0,73 (3) 2,21 (3) 2,918 (2) 163 (3) 

N–H2···O4
ii 0,84 (2) 2,17 (2) 2,959 (2) 156 (2) 

N–H3···O2
iii 0,94 (2) 1,92 (2) 2,851 (2) 173 (2) 

N–H4···O3 0,84 (2) 2,46 (2) 3,151 (2) 140 (2) 

N–H4···O4 0,84 (2) 2,19 (2) 2,983 (2) 158 (2) 

O5–H5A···O2
 ii 0,82 (2) 1,98 (3) 2,790 (2) 169 (2) 

O5–H5B···O1
iv 0,76 (2) 2,08 (2) 2,831 (2) 169 (2) 

O6–H6A···O1
 i
 0,76 (2) 2,01 (2) 2,763 (2) 169 (2) 

O6–H6B···O3
v 0,76 (2) 1,96 (2) 2,709 (2) 174 (2) 

O7–H7A···O4
vi 0,79 (2) 1,93 (2) 2,710 (2) 174 (2) 

O7–HBA···O2
vii 0,78 (2) 2,01 (2) 2,772 (2) 166 (2) 

 

 

 

Figura 7. 15: Célula unitária com as ligações de hidrogênio representadas. 
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7.3 - Resultados de difração de raios X para policristais 

 

Análises de difração de raios X anteriormente realizadas na faixa de composição 

estudada, Fig.7.16, mostraram que os difratogramas dos cristais mistos quando comparados 

aos puros apresentam grupos de linhas mais sensíveis à mudança da composição o que sugere 

que estes planos contêm íons de cobalto e níquel 
[19]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequenos deslocamentos dos picos que representam os planos cristalográficos são 

notados e ocorrem devido à variação da concentração de níquel e cobalto causando uma 

distorção da estrutura cristalina e pequenas variações em seus parâmetros de rede.  Novos 

picos também são observados nos cristais mistos indicando a formação de novos planos na 

estrutura decorrentes dos complexos octaédricos de [Ni(H2O)6]
2+

 que são mais distorcidos que 

os octaedros de [Co(H2O)6]
2+

 
[16]

. 

Analisando morfologicamente as amostras após o tratamento térmico observou-se uma 

relevante variação de cores nos pós, Fig.7.17 e Fig.7.18, que apresentam aparência opaca e 

leitosa, ou seja, perdendo a característica de material cristalino. Esperava-se assim obter 

difratogramas característicos de materiais amorfos. 

  

Figura 7. 16: Difratogramas dos cristais.  
[19]
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Figura 7. 18: Pós das amostras contendo 75%, 80% e 100% de cobalto, obtidos após 

tratamento térmico. 

  

Entretanto, os resultados obtidos mostraram difratogramas similares aos de materiais 

cristalinos, Fig.7.19. 

Figura 7. 17: Pós das amostras contendo 0%, 60%, 65% e 70% de cobalto, obtidos após 

tratamento térmico. 
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Figura 7. 19: difratogramas das amostras; (a), (b) e (c) Ni; (d) Co 60%; (e) Co 65%; (f), (g) e (h) Co 70%; 

(i) Co 75%; (j) Co 80%; (k) Co 100%. 
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Diferenças relevantes foram observadas quando os difratogramas das amostras tratadas 

e não tratadas termicamente foram comparados entre si, tais como o aparecimento ou a 

redução de intensidades de planos cristalográficos. 

De acordo com os dados de análise termogravimétrica discutidos no capítulo 3, após 

uma temperatura de aproximadamente 200C todos os cristais perdem as seis moléculas de 

água de cristalização, mas conforme acima exposto, isto não inviabilizou a cristalinidade do 

material, apesar da mudança de composição.  

De acordo com os dados de DSC do presente trabalho, à temperatura de 350C as 

amostras para toda a faixa de composição já perderam aproximadamente 60% de sua massa, 

restando apenas o equivalente a 2NH3NixCo(1-x). Logo, é de se supor que reações químicas em 

estado sólido tenham ocorrido de forma que um rearranjo da estrutura ou a formação de nova 

fase acontece entre os constituintes restantes, formando um novo composto cristalino de 

cristalinidade inferior, porém detectável
 [40]

. 

Dados da literatura mostram que cristais puros da família do sal de Tutton com fórmula 

química K2Co(SO4)2.6H2O passaram por análises de raios X a altas temperaturas, mas 

diferentemente do método utilizado neste trabalho, um acessório acoplado ao difratômetro 

permitiu o aquecimento controlado da amostra paralelamente a coleta dos difratogramas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. 20: DRX a altas temperaturas para K2Co(SO4)2.6H2O. 

Fonte: SOUAMTI, A. et al. Synthesis, characterization and thermal analysis of K2M (SO4)2· 6H2O (M= Mg, Co, 

Cu). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, p. 1-8. 
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Estes resultados
 
mostram que este tipo de cristal também mantém sua característica 

cristalina após tratamento a altas temperaturas, mas formam um sal do tipo anidro (sem água) 

que possui estrutura cristalina distinta e, consequentemente, propriedades diferentes dos sais 

de Tutton. 

Analisando a decomposição dos nossos cristais por etapas, de acordo com a Fig.7.21, a 

~ 200C e para qualquer composição de níquel e cobalto, a primeira perda de massa é sempre 

referente às seis moléculas de água (      ) e quanto menor a concentração de cobalto 

maior a temperatura para que isto ocorra. Correlacionando com os resultados de difração de 

raios X pode estar ocorrendo uma rearranjo da estrutura com apenas (NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2 

após passarem por tratamento térmico à temperatura citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este efeito é coerente com a energia de ligação das moléculas de água nos octaedros 

[Ni(H2O)6]
2+ 

e  [Co(H2O)6]
2
 que, de acordo com propriedades periódicas, é maior para o 

átomo de níquel do que para o átomo de cobalto. Assim, para maiores concentrações de 

cobalto maior a tendência de quebra de suas ligações com as moléculas de água 
[16]

. 

  

Figura 7. 21: Curvas de perda de massa. 

Fonte: M. F. GUZZO, H. X. DE CASTRO, C. J. FRANCO, R. F. BIANCHI, Crescimento e caracterização de 

cristais mistos de (NH4)2CoxNi (1-x)(SO4)2.6H 2O da família de sal de tutton. 
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Outro fenômeno que merece destaque é a alteração na tonalidade das amostras. Após a 

execução dos tratamentos térmicos algumas amostras ficaram expostas no ambiente por 

alguns minutos (aguardando para serem levadas ao difratômetro), tempo suficiente para 

promover uma mudança de cores dos pós comparados aos das figuras 7.17 e  7.18  que os 

mostram minutos após serem retirados do forno. A princípio foi sugerido que as amostras 

estariam reagindo com o oxigênio do ar e de alguma forma estariam fazendo ligações o que 

resultaria nos difratogramas característicos de materiais cristalinos. 

 Para uma contraprova uma nova amostra contendo 70% de cobalto foi pulverizada e 

levada a tratamento térmico nas temperaturas já estabelecidas e quando retirada do forno foi 

preparada e levada ao difratômetro em menos de dois minutos. E o difratograma obtido é 

mostrado na Fig.7.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa-se que para amostra tratada a 350C há maior quantidade de linhas e picos 

quando comparado ao difratograma para o tratamento a 200C, o que não só reforça o indício 

de um rearranjo da estrutura, mas também pode nos levar a uma compreensão do pronunciado 

pico exotérmico observado para composição de 70% de cobalto em torno de 280C, a 

princípio denominado uma anomalia, como ilustrado na Fig. 7.23.   

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

Varredura 2 

 T200

 T350

(NH4)2 Ni0,3 Co0,7(SO4)2. 6H2O

Figura 7. 22: Difratogramas da amostra com 70% de cobalto. 
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O tratamento térmico foi realizado somente para os extremos da faixa de composição (0 

< x < 1), os puros, e em torno de 70% (60, 65, 75, 80% de Co). O comportamento desses 

cristais é parecido para todas as composições como mostra a Fig.2.1. É possível que todas as 

amostras possam apresentar um padrão de material cristalino após serem submetidas a altas 

temperaturas, mas para as composições onde o pico exotérmico é pronunciado pode-se supor 

que o grau de cristalinidade é maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 - Resultados de espectroscopia Raman 

As medidas de espectroscopia Raman para os cristais puros e mistos foram realizadas 

para toda a faixa de composição estudada com número de onda variando de 100 a 4000 cm
-1

. 

A Fig. 7.24 mostra os espectros obtidos que apresentam diferenças consideráveis com relação 

às larguras e intensidades de algumas bandas que podem ser relacionadas com a variação da 

composição de níquel e cobalto na estrutura destes cristais 
[41]

. 

 

  

Figura 7. 23: DSC e TG da amostra de 70% de cobalto. 
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Na região compreendida entre aproximadamente 100-400 cm
-1

, considerada região de 

baixa frequência, encontra-se os modos normais de vibração das moléculas de água que 

compõem os vértices dos octaedros [Ni(H2O)6]
2-

 e [Co(H2O)6]
2-

 que possuem uma maior 

distorção. De acordo com estudos de teoria de grupos, as moléculas octaédricas apresentam 

doze modos de vibrações no espectro Raman 
[42]

.
 
A Fig.7.25 mostra o espectro desta região 

onde foi observado um aglomerado de bandas superpostas. 
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Figura 7. 24: Espectros Raman para toda composição. 
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Figura 7. 25: Região de baixa frequência. Modos normais de vibração dos octaedros 

[Ni(H2O)6]
2-

 e [Co(H2O)6]
2-

. 
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Na região compreendida entre aproximadamente 400-1300 cm
-1

, Fig.7.26, encontram-se 

os modos normais de vibração dos íons SO4
2-

 sendo eles 1=983 cm
-1

, =450 cm
-1

, 3=1105 

cm
-1

 e= 611 cm
-1

. 
[41]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria de grupos para cristais da família do sal de Tutton diz que estes cristais 

possuem 18 bandas ativas em Raman (9Ag+9Bg) e 18 bandas ativas em infravermelho 

(9Au+9Bu) correspondentes aos íons tetraédricos, ou seja, ocorre um desdobramento das 

espécies A em quatro componentes Au+Bu+Ag+Bg que fazem parte do grupo de modos 

vibracionais dos tetraedros em um total de 234 modos existentes em toda a rede cristalina 
[43]

. 

Como verificado no espectro o íon livre tetraédrico SO4
2-

 possui quatro vibrações 

internas. Para a frequência 1 ocorre o modo de vibração de estiramento ou alongamento 

simétrico.  

Os íons SO4
2-

 possuem simetria de sítio que contribui para a quebra de degenerescência 

dos modos vibracionais de 2 que são duplamente degenerados, possui dois modos de 

vibração equivalentes, com modos de flexão simétricos. As frequências 3 e 4 são triplamente 

degeneradas como modo de vibração de estiramento assimétrico e modo de vibração de flexão 

respectivamente. 

Na última região do espectro Raman considerada de alta frequência encontram-se as 

bandas referentes aos tetraedros NH4
+
, sendo elas 1=3040 cm

-1
, =1680 cm

-1
, 3=3145 cm

-1
 

e 4=1400 cm
-1

, Fig.7.27. 

  

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200


 



 Ni puro

 Co0,10

 Co0,20

 Co0,30

 Co0,40

 Co0,50

 Co0,60

 Co0,65

 Co0,70

 Co0,75

 Co0,80

 Co0,90

 Co puroIn
te

n
s
id

a
d

e
 r

e
la

ti
v
a

 (
u

. 
a

.)

Número  de onda ( cm
-1

)



Figura 7. 26: Modos de vibração dos íons SO4
2-

. 
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 Embora esta região também possua uma sobreposição de bandas é possível observar 

picos levemente acentuados para as frequências acima citadas. 

 

7.5 - Resultados de espectroscopia no infravermelho FTIR 

 

O estudo de espectroscopia de FTIR foi utilizado para analisar qualitativamente a 

presença de grupos funcionais nos cristais sintetizados. O espectro infravermelho para os sais 

de Tutton com composição 50, 60, 65, 70 e 75% de cobalto não apresentaram diferenças 

quanto à intensidade, largura e deslocamento dos picos. Diferentemente da espectroscopia 

Raman, que apresenta mudanças consideráveis nos espectros de acordo composição de 

cobalto no cristal. A Fig.7.28 apresenta os espectros obtidos. 
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Figura 7. 27: Região de alta frequência. Modos de vibração dos tetraedros NH4
+
.
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Figura 7. 28: Espectros FTIR dos cristais. 
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Em todos os espectros observa-se uma banda característica da molécula de água 

correspondente às vibrações de alongamento entre 3000-3600 cm
-1

. Frequências de 

estiramento também são identificadas em 1560 cm-
1
 e 763,8 cm

-1
.  Os íons SO4

2+ 
apresentam 

frequências características em 1= 984,6 cm
-1

, 2 = 1142 cm
-1

 e 3= 631,8 cm
-1

 
[44]

. Os 

tetraedros NH4
+
 apresentam quatro bandas ativas em Raman e duas ativas em infravermelho 

sendo elas 3= 3137 cm
-1

 e n4= 1399 cm
-1

 
[45]

.  

  

7.6 - Resultados de espectroscopia absorção no UV-Vis 

 

A espectroscopia de absorção no infravermelho foi realizada nas amostras de cristais 

contendo 70% e 100% de cobalto. Para estas medidas foi necessário adaptar um suporte para 

as amostras que não continham tamanho suficiente para serem colocadas no porta amostra do 

equipamento. O feixe utilizado continha dimensões de 10 x 1 mm e os cristais 

aproximadamente 2 x 2 mm. Sendo assim, os resultados obtidos permitiram uma análise 

qualitativa da radiação transmitida. 

Na Fig.7.29a o espectro obtido para a amostra de cobalto puro apresenta duas bandas de 

transmissão características em aproximadamente 283 cm
-1

 e 756 cm
-1

. A descontinuidade de 

transmissão é devida à absorção do octaedro [Co(H2O)6]
2+

 no cristal 
[3]

.
 
Este cristal apresenta 

uma considerável intensidade de transmissão na banda do  ultravioleta (278 nm). Para o cristal 

contendo 70% de cobalto, Fig.7.28b, observam-se quatro bandas de transmissão 

características em aproximadamente 256, 430, 576 e 862 cm-
1
. A intensidade de transmissão 

na região do ultravioleta (250 nm) é maior quando comparada ao cristal puro de cobalto. 

(a)  (b) 
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Figura 7. 29: Curva de transmitância do cristal: (a) com 100% de Co; (b) com 70% de Co. 
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Os cristais de níquel puro são fortes candidatos a serem aplicados como filtros de luz 

ultravioleta possuindo eficiência de transmissão de até 75% 
[46]

. Apesar da pouca 

concentração de níquel neste cristal ele apresentou três picos característicos do espectro UV-

Vis de uma amostra de níquel puro. Observa-se também uma alta eficiência de transmissão 

em 431 nm.  

 

7.7 - Análise química elementar por ICP-AES  

 

A análise química por ICP-AES permitiu a investigação da eficiencia do método de 

crescimento utilizado para obtenção dos cristais neste trabalho. De acordo com os cálculos 

estequimétricos utilizados o objetivo principal era verificar se a porcentagem de níquel e 

cobalto entrava na estrutura cristalina dos sais de Tutton segundo as quantidades estabelecidas 

na Tabela. 6.1. A Tabela 7.4 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 7. 4: Concentrações de níquel e cobalto a partir da ICP-AES. 

Amostra Retirada Co  Ni  Co + Ni Co (%) Ni (%) 

    mg/kg mg/kg       

Co 0% 1º 0 147075 147075 0 100 

Co 10% 1º 8419 141147 149565 5,63 94,37 

Co 20% 1º 16889 135772 152661 11,06 88,94 

Co 30% 1º 31823 117701 149523 21,28 78,72 

Co 40% 1º 39295 110270 149566 26,27 73,73 

Co 50% 1º 51207 99297 150504 34,02 65,98 

Co 50% 2º 45975 104716 150691 30,51 69,49 

Co 50% 3º 53608 94439 148048 36,21 63,79 

Co 50% 4º 61620 84998 146619 42,03 57,97 

Co 60% 1º 66788 85138 151926 43,96 56,04 

Co 65% 1º 61812 81286 143099 43,20 56,80 

Co 70% 1º 67500 84105 151605 44,52 55,48 

Co 75% 1º 88274 66061 154336 57,20 42,80 

Co 80% 1º 104477 47501 151978 68,75 31,25 

Co 90% 1º 121599 25592 147191 82,61 17,39 

Co 100% 1º 151747 0 151747 100 0 

 

Para esta análise as amostras selecionadas foram da primeira retirada dos cristais 

crescidos exceto para a amostra contendo 50% de cobalto onde também foram realizadas 

medidas para amostras de segunda, terceira e quarta retirada. 

Na Tabela 7.4 as duas últimas colunas foram calculadas com o seguinte procedimento: 

para a amostra com 10% de cobalto e 90 % de níquel, por exemplo, as quantidades em massa 

obtidas em mg/kg são 8419 e 141174 respectivamente, com relação a massa da amostra. 
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 De acordo com a fórmula química apresentada para estes cristais, a soma dessas massas 

perfazem 1 mol. Fazendo os devidos cálculos chega-se ao resultado relativo da concentração 

dos metais, que neste caso apresentou percentagens de 5,63% para cobalto e 94,37 % para 

níquel. 

Acompanhando estes valores ao longo da primeira e das duas últimas colunas este 

método corrobora o crescimento de cristais mistos, cuja concentração se correlaciona bem ao 

aumento de cobalto/níquel programado na estequiometria. Entretanto, quantidades exatas 

resultantes dos reagentes utilizados variam em comparação as quantidades calculadas para o 

preparo das soluções. Parâmetros como controle da supersaturação e concentração da solução 

ao longo da evaporação do solvente podem interferir nestes resultados. Mesmo em casos onde 

as concentrações são similares os resultados finais podem diferir. 

 Outro caso é o de retiradas sucessivas de amostras cristalinas da solução que acusam 

concentrações diferentes de metal como ocorre para amostra com 50% de cobalto e níquel na 

estequiometria e valores distintos nas retiradas. 

Todo o procedimento envolvido na obtenção das amostras, concentração, tempo, 

retiradas, rediluição, podem afetar os resultados de análise por ICP-AES, e, portanto para se 

obter amostras com as quantidades de reagentes estabelecidas é preciso que diversos 

parâmetros sejam mais rigidamente controlados minimizando os desvios mostrados na Tabela 

7.4. 
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Capítulo 8 - Conclusões 

 

Bons cristais puros e mistos da família do sal de Tutton foram obtidos para a série 

(NH4)2NixCo(1-x)(SO4)2.6H2O em toda a faixa de composição através do método de 

evaporação isotérmica. A concentração variou com passos de 0,05 entre 0,60 e 0,80, região de 

interesse para investigar a anomalia observada na análise térmica que motivou este trabalho. 

As amostras foram suficientes em qualidade e quantidade para o tratamento térmico, 

pulverização quando necessário, solubilização ou seu uso como monocristal.   

As amostras mistas apresentaram morfologia característica dos sais de Tutton. Além 

disto, a análise estrutural de amostras monocristalinas mostra um arranjo cristalográfico 

isoestrutural com relação ao sal puro. Após serem submetidos a altas temperaturas os sais de 

Tutton perdem grande parte de seus constituintes, principalmente as moléculas de água, 

tornando-se assim um sal anidro.  

As análises de raios X das amostras pulverizadas após tratamento térmico mostram que 

o material estudado não perde sua estrutura cristalina, porém o grau de cristalinidade é menor, 

exceto para as amostras em torno de 70% de cobalto que estão na faixa de composição onde 

aparece um pico de recristalização na análise de DSC. 

Os espectros obtidos para Raman diferentemente dos obtidos para FTIR mostram que a 

alteração na composição de níquel e cobalto pode influenciar consideravelmente nos 

espectros. Os cristais de níquel puro são fortes candidatos a serem aplicados como filtros de 

radiação ultravioleta devido à sua alta eficiência de transmissão bem como sensores, devido à 

sua alta estabilidade térmica. Para os cristais mistos essas aplicações serão possíveis para 

baixas concentrações de cobalto, pois este metal altera consideravelmente as propriedades dos 

cristais como analisado no espectro de absorção UV-Vis. 

 O ICP-AES foi uma técnica fundamental para a quantificação dos metais envolvidos. 

Para toda faixa de composição analisada por este método os resultados mostram uma boa 

concordância com relação aos cálculos estequiométricos, apesar de não numericamente 

idênticos, em ambos os casos as variações das concentrações mostram a mesma tendência. 

 Este estudo, embora tenha trazido respostas para algumas questões envolvendo 

compostos da família do sal de Tutton, abre possibilidades para novas investigações, 

aplicabilidade ou melhoria dos métodos empregados. Neste sentido destacamos as seguintes 

propostas para trabalhos futuros:  

 (1) a síntese e o método de crescimento trazem bons resultados, entretanto para 

trabalhos onde a composição necessita de melhor determinação, devemos aliar a ela uma 

técnica de análise elementar simultânea;  
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 (2) o tratamento térmico e a análise estrutural de amostras policristalinas, se 

realizados in situ poderão contribuir para a elucidação da estrutura na temperatura 

estabelecida; 

 (3) a realização de medidas físicas em amostras monocristalinas a fim de verificar 

propriedades elétricas e magnéticas;  

 (4) verificar o comportamento da estrutura mista a baixas temperaturas. 
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APÊNDICE 

 

A.1 - Grupo de espaço P21/c (#14) 

 

Origin at   

Asymmetric unit          ;          ;         

Symmetry operations 

(1) x,y,z   (2) -x,½+y,- ½z  (3) -x, -y,-z  (4) x,½-y,½+z  
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A.2 - CIF TABLES: Arquivos cristalográficos gerados para edição e 

publicação. Amostras com 70% de cobalto (ac4b) 

 

Table 1- Crystal data and structure refinement for ac4b. 

    Identification code                      shelx 

Empirical formula                      Co0.50 H20 N2 Ni0.50 O14 S2 

Formula weight                          395.12 

Temperature                               293(2) K 

Wavelength                                0.71073 A 

Crystal system, space group      Monoclinic,  P 21/c 

Unit cell dimensions                   a = 6.2455(2) A    alpha = 90 deg. 

                                                  b = 12.5065(3) A  beta = 106.995(3) deg. 

                                                         c = 9.2303(2) A    gamma = 90 deg. 

Volume                                       689.49(3) A^3 

Z, Calculated density                  2, 1.903 Mg/m^3 

Absorption coefficient                1.700 mm^-1 

F(000)                                         411 

 Theta range for data collection   2.824 to 37.857 deg. 

Limiting indices                        -10<=h<=10, -21<=k<=21, -15<=l<=15 

Reflections collected / unique    67955 / 3653 [R(int) = 0.0703] 

Completeness to theta                 25.242    100.0 % 

Refinement method                     Full-matrix least-squares on F^2 

Data / restraints / parameters       3653 / 0 / 125 

Goodness-of-fit on F^2               1.135 

Final R indices [I>2sigma(I)]     R1 = 0.0322, wR2 = 0.0878 
R indices (all data)                      R1 = 0.0539, wR2 = 0.1013 

Extinction coefficient                  n/a 

Largest diff. peak and hole         0.778 and -0.519 e.A^-3 
 

 

Table 2.  Atomic coordinates (x 10^4) and equivalent isotropic displacement parameters (A^2 x 

10^3) for ac4b. 

U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized. Uij tensor. 

 

 x y z U(eq) 

Ni 10000 0 0 18(1) 
Co 10000 0 0 17(1) 
N 6419(3) 3473(1) -1345(2) 31(1) 
S 2605(1) 3633(1) 923(1) 20(1) 

O(5) 8361(2) 1074(1) -1697(1) 26(1) 
O(6) 9660(2) 1106(1) 1614(1) 27(1) 
O(7) 6998(2) -675(1) -8(1) 25(1) 
O(1) 508(2) 3229(1) 1161(1) 30(1) 
O(2) 3778(2) 4331(1) 2200(1) 26(1) 
O(3) 2143(3) 4243(1) -485(1) 41(1) 
O(4) 4101(2) 2723(1) 872(1) 33(1) 
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 Table 3.  Bond lengths [A] and angles [deg] for ac4b.  

 

Ni-O(7)  2.0544(10) 

Ni-O(5) 2.0901(11) 

Ni-O(6) 2.0886(10) 

Co-O(7) 2.0544(10) 

Co-O(5) 2.0901(11) 

Co-O(6) 2.0886(10) 

N-H(1) 0.73(3) 

N-H(2) 0.84(2) 

N-H(3) 0.94(2) 

N-H(4) 0.84(2) 

S-O(3) 1.4611(12) 

S-O(1) 1.4793(11) 

S-O(2) 1.4775(10) 

S-O(4) 1.4824(12) 

O(5)-H(5A) 0.82(2) 

O(5)-H(5B) 0.76(2) 

O(6)-H(6A) 0.76(2) 

O(6)-H(6B) 0.76(2) 

O(7)-H(7A) 0.79(2) 

O(7)-H(7B) 0.78(2) 

O(7)#1-Ni-O(5) 89.15(5) 

O(7)-Ni-O(5) 90.85(5) 

O(7)#1-Ni-O(5)#1 90.85(5) 

O(7)-Ni-O(5)#1 89.15(5) 

O(7)#1-Ni-O(6)#1 89.52(5) 

O(7)-Ni-O(6)#1 90.48(5) 

O(5)-Ni-O(6)#1 91.17(4) 

O(5)#1-Ni-O(6)#1 88.83(4) 

O(7)#1-Ni-O(6) 90.48(5) 

O(7)-Ni-O(6) 89.52(5) 

O(5)-Ni-O(6) 88.83(4) 

O(5)#1-Ni-O(6) 91.17(4) 

O(7)#1-Co-O(5) 89.15(5) 

O(7)-Co-O(5) 90.85(5) 

O(7)#1-Co-O(5)#1 90.85(5) 

O(7)-Co-O(5)#1 89.15(5) 

O(7)#1-Co-O(6)#1 89.52(5) 

O(7)-Co-O(6)#1 90.48(5) 

O(5)-Co-O(6)#1 91.17(4) 

O(5)#1-Co-O(6)#1 88.83(4) 

O(7)#1-Co-O(6) 90.48(5) 

O(7)-Co-O(6) 89.52(5) 

O(5)-Co-O(6) 88.83(4) 

O(5)#1-Co-O(6) 91.17(4) 
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 Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:#1 -x+2,-y,-z 

     
 

Table 4.  Anisotropic displacement parameters (A^2 x 10^3) for ac4b. 

The anisotropic displacement factor exponent takes the form: -2 pi^2 [ h^2 a*^2 U11 + ... + 2 

h k a* b* U12 ] 

 

U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Ni 19(2) 14(2) 19(2) 1(1) 3(2) -1(1) 

Co 18(2) 22(2) 12(1) 1(1) 6(1) -1(1) 

N 30(1) 34(1) 30(1) 0(1) 11(1) -1(1) 

S 21(1) 20(1) 17(1) -3(1) 4(1) -2(1) 

O(5) 23(1) 32(1) 24(1) 8(1) 5(1) 0(1) 

O(6) 37(1) 23(1) 21(1) -2(1) 9(1) -1(1) 

O(7) 25(1) 24(1) 28(1) -2(1) 12(1) -4(1) 

O(1) 23(1) 29(1) 40(1) -4(1) 12(1) -5(1) 

O(2) 29(1) 28(1) 21(1) -8(1) 6(1) -5(1) 

O(3) 54(1) 44(1) 20(1) 7(1) 3(1) -6(1) 

O(4) 29(1) 27(1) 44(1) -9(1) 13(1) 1(1) 

H(1)-N-H(2)  119(2) 

H(1)-N-H(3)  99(2) 

H(2)-N-H(3) 

 

111(2) 

H(1)-N-H(4) 

 
106(2) 

H(2)-N-H(4) 

 

113(2) 

H(3)-N-H(4) 

 

108(2) 

O(3)-S-O(1) 

 

110.93(8) 

O(3)-S-O(2) 

 
108.93(7) 

O(1)-S-O(2) 

 

109.72(6) 

O(3)-S-O(4) 

 

109.57(8) 

O(1)-S-O(4) 

 

109.62(7) 

O(2)-S-O(4) 

 
108.02(7) 

Co-O(5)-H(5A) 

 

111.3(15) 

Ni-O(5)-H(5A) 

 

111.3(15) 

Co-O(5)-H(5B) 

 

114.4(16) 

Ni-O(5)-H(5B) 

 
114.4(16) 

H(5A)-O(5)-H(5B) 

 

111(2) 

Co-O(6)-H(6A) 

 

110.9(17) 

Ni-O(6)-H(6A) 

 

110.9(17) 

Co-O(6)-H(6B) 

 
115.4(16) 

Ni-O(6)-H(6B) 

 

115.4(16) 

H(6A)-O(6)-H(6B) 

 

115(2) 

Co-O(7)-H(7A) 

 

118.8(15) 

Ni-O(7)-H(7A) 

 
118.8(15) 

Co-O(7)-H(7B) 

 

121.8(15) 

Ni-O(7)-H(7B) 

 

121.8(15) 

H(7A)-O(7)-H(7B) 

 

102(2) 
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Table 5.  Hydrogen coordinates ( x 10^4) and isotropic displacement parameters (A^2 x 10^3) 

for ac4b. 

 

x y 

 

z 

 

 U(eq) 

H(1) 

 

7540(40) 

 

3493(19) 

 

-820(30) 

 

37 

H(2) 

 

6140(40) 

 

3034(19) 

 

-2060(30) 

 

37 

H(3) 

 

6330(40) 

 

4175(19) 

 

-1710(30) 

 

37 

H(4) 

 

5560(40) 

 

3418(18) 

 

-800(30) 

 

37 

H(5A) 

 

7070(40) 

 

892(17) 

 

-2100(20) 

 

32 

H(5B) 

 

8970(40) 

 

1182(16) 

 

-2290(20) 

 

32 

H(6A) 

 

9830(40) 

 

1672(18) 

 

1370(30) 

 

32 

H(6B) 

 

10290(40) 

 

972(17) 

 

2430(30) 

 

32 

H(7A) 

 

6760(40) 

 

-1275(18) 

 

-260(20) 

 

30 

H(7B) 

 

6560(30) 

 

-651(17) 

 

700(30) 

 

30 

 

 

Table 6.  Hydrogen bonds for ac4b [A and deg.]. 

 

 
 Symmetry transformations used to generate equivalent atoms: 

#1 -x+2,-y,-z    #2 x+1,y,z    #3 x,-y+1/2,z-1/2 

#4 -x+1,-y+1,-z    #5 x+1,-y+1/2,z-1/2    #6 x+1,-y+1/2,z+1/2 

#7 -x+1,-y,-z    #8 -x+1,y-1/2,-z+1/2 

  

D-H...A  
  d(D-H) 

 

 d(H...A)  

 

d(D...A) 

 

 

<(DHA) 

N-H(1)...O(1)#2 
 0.73(3) 

 

2.21(3) 

 

2.918(2) 

 

163(3) 

N-H(2)...O(4)#3 
 0.84(2) 

 

2.17(2) 

 

2.959(2) 

 

156(2) 

N-H(3)...O(2)#4 
 0.94(2) 

 

1.92(2) 

 

2.8502(19) 

 

173(2) 

N-H(4)...O(3) 
 0.84(2) 

 

2.46(2) 

 

3.151(2) 

 

140(2) 

N-H(4)...O(4) 
 0.84(2) 

 

2.19(2) 

 

2.9831(19) 

 

158(2) 

O(5)-H(5A)...O(2)#3 
 0.82(2) 

 

1.98(3) 

 

2.7896(16) 

 

169(2) 

O(5)-H(5B)...O(1)#5 
 0.76(2) 

 

2.08(2) 

 

2.8309(16) 

 

169(2) 

O(6)-H(6A)...O(1)#2 
 0.76(2) 

 

2.01(2) 

 

2.7633(16) 

 

169(2) 

O(6)-H(6B)...O(3)#6 
 0.76(2) 

 

1.96(2) 

 

2.7082(17) 

 

174(2) 

O(7)-H(7A)...O(4)#7 
 0.79(2) 

 

1.93(2) 

 

2.7100(16) 

 

174(2) 

O(7)-H(7B)...O(2)#8 
 0.78(2) 

 

2.01(2) 

 

2.7725(15) 

 

166(2) 


