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RESUMO 

 

A classe de cristais investigados neste trabalho vem despertando o interesse de muitos 

pesquisadores, especialmente no estudo das propriedades físicas, compreendem a família do 

sal de Tutton. Porém, pouco é encontrado sobre os cristais mistos, com ocupação parcial do 

metal bivalente. Neste trabalho foram estudadas amostras inéditas crescidas a partir da 

fórmula empírica 𝐾2
+𝐶𝑜𝑥

2+𝑁𝑖(1−𝑥)
2+  (𝑆𝑂4)2 .6𝐻2𝑂, com ocupação parcial dos cátions Co e Ni. 

Acreditamos que amostras dos cristais mistos também sejam isomórficos aos sais puros, e 

exibam estrutura cristalina monoclínica e o grupo espacial P21/c. A combinação das 

propriedades físicas e químicas dos elementos que formam estes sais, permite obter cristais 

mistos com uma ampla gama de composição. Por meio do método de crescimento de cristais 

por solução com evaporação isotérmica do solvente, foi possível obter cristais puros e mistos 

com boa qualidade óptica. Os resultados obtidos por análise térmica mostram que os cristais 

mistos obtidos possuem temperatura de desidratação acima da temperatura de desidratação de 

alguns cristais puros desta família. No processo de decomposição estes cristais sofrem uma 

perda de massa de aproximadamente 24% equivalente às moléculas de água que formam 

octaedros de coordenação dos íons Ni e Co. Através da espectroscopia Raman foram 

identificados os modos vibracionais de SO4, H2O e dos octaedros Ni(H2O)6 e Co(H2O)6, e 

com espectroscopia de absorção UV-vis foi possível identificar as bandas de absorção das 

amostras. Análises químicas das proporções de Ni e Co foram realizadas por fluorescência de 

raios X, ICP-OES e EDS. Por meio de difração de raios X por monocristal foi possível 

resolver a estrutura cristalográfica  de um cristal misto inédito, em duas faixas de temperatura.  
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ABSTRACT 

 

The type of crystal investigated in this work has attracted the interest of many researchers, 

especially in the study of the physical properties, belongs to the family of Tutton salt. 

However, not much is found about the mixed crystals, with partial occupation of the bivalent 

metal. In this research, samples of the empirical formula 𝐾2
+𝐶𝑜𝑥

2+𝑁𝑖(1−𝑥)
2+  (𝑆𝑂4)2 .6𝐻2𝑂 will 

be grown with partial occupation of the cations Co and Ni. We believe that samples of mixed 

crystals are also isomorphic to the pure salts and also that they have monoclinic crystalline 

structure and the space group P21/c. The combination of physical and chemical properties of 

the elements that form these salts allows us to obtain mixed crystals with a wide range of 

composition. Utilizing the method based on the growth of crystals per solution with 

isothermal evaporation of the solvent, it was possible to obtain pure and mixed crystals with 

good optical quality. The results of thermal analysis show that the mixed crystals obtained 

have a dehydration temperature above the dehydration temperature of some pure crystals of 

this family. In the decomposition process, these crystals suffer a mass decrease of 

approximately 24%, equivalent to water molecules forming octahedral coordination ions of Ni 

and Co. By Raman spectroscopy the vibrational modes of SO4, H2O and of the octahedral 

Ni(H2O)6 e Co(H2O)6 were identified, and by UV-vis absorption spectroscopy it was possible 

to identify the absorption bands of the samples. Chemical analyses of Ni and Co ratios were 

performed by X-ray fluorescence, ICP-OES, and EDS. By means of X-ray diffraction by 

single crystal it was possible to solve the crystal structure of novel mixed salt in two 

temperature ranges. 
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Capítulo 1 : Introdução 
  

 

Atualmente, uma grande variedade de cristais pode ser sintetizada ou modificada 

em laboratório, dependendo do tipo de interesse e aplicabilidade. Apesar de alguns cristais 

não possuírem um valor comercial atrativo, eles podem exibir propriedades que tornam sua 

comercialização e atividade industrial muito importante para a fabricação de joias e outros 

adereços. Do ponto de vista científico e tecnológico, cientistas e pesquisadores buscam a 

compreensão das propriedades físicas e químicas de alguns cristais que ainda não estão 

completamente elucidadas e que possam vir a ser úteis para aplicações tecnológicas, como, 

por exemplo, na fabricação de diodos, transistores, circuitos integrados eletrônicos e 

ópticos, memórias ópticas, lasers de estado sólido, detectores de radiação, defletores 

ópticos, guias de onda etc. 

A maior parte da produção de cristais, cerca de 60%, está concentrada na 

fabricação de semicondutores; enquanto a produção de cristais ópticos, cristais cintiladores 

e óptico-acústico gira em torno de 10% cada. Em seguida, vem os cristais para aplicações 

em laser, óptica não-linear, joias e similares, que possuem cerca de 3% cada de toda 

produção de cristais [1]. 

A maioria das aplicações tecnológicas necessita de cristais com alta perfeição 

estrutural e livre de contaminação por impurezas, exceto em alguns casos em que 

impurezas são adicionadas propositalmente a fim de se obter certas propriedades. Estes 

requisitos podem ser muito bem controlados em laboratório, ao contrário dos cristais 

encontrados na natureza que crescem sob condições diversas. Por este motivo, cristais 

produzidos pelo homem em laboratório, os “cristais sintéticos”, tornam-se cada vez mais 

importantes para a investigação física e potenciais aplicações tecnológicas.  

O sucesso das aplicações tecnológicas que envolvem cristais depende fortemente 

da qualidade dos reagentes utilizados e da qualidade dos cristais obtidos e frequentemente 

do método específico de crescimento. 

Neste sentido, cristais têm sido cada vez mais investigados, tanto no setor 

industrial, quanto no acadêmico. Com o avanço das técnicas de crescimento e da física de 

cristais, o estudo das mais variadas propriedades ganhou um grande impulso ao longo dos 

anos, proporcionando, cada vez mais, o desenvolvimento de novas técnicas de 
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caracterização de materiais em geral. Isso vem proporcionando a descoberta ou o 

aprimoramento de vários fenômenos físico-químico e, consequentemente, inovando em 

aplicações práticas [2]. 

Uma classe importante de cristais que vem despertando grande interesse de 

muitos pesquisadores são os cristais da família do sal de Tutton, pois estes possuem 

algumas propriedades físico-químicas que ainda não foram estudadas, principalmente 

quando se trata dos cristais mistos desta família. Os cristais desta família apresentam 

fórmula química do tipo 𝑀2
+𝑀2+(𝑋𝑂4)2. 6𝐻2𝑂 em que 𝑀+ é um metal alcalino ou amônia, 

𝑀2+ é um metal de transição e 𝑋 pode ser (𝑆 𝑜𝑢 𝑆𝑒). Eles e até mesmo os cristais mistos 

da família do sal de Tutton apresentam as mesmas características, ou seja, cristalizam-se 

com formas idênticas [3]. Por exemplo, os cristais puros de níquel e cobalto possuem 

algumas propriedades bem semelhantes, já os cristais mistos destes materiais apresentam 

propriedades bem distintas, exceto pelo fato de possuírem a mesma estrutura 

cristalográfica [4]. 

Dependendo das propriedades e das limitações intrínsecas de cada material, várias 

técnicas de crescimento de cristais podem ser utilizadas, por exemplo, o método de fusão, 

método de Bridgman, método de Czochralski, método de vapor, método de solução, dentre 

outros. No entanto, cada método possui suas vantagens e desvantagens. Por isso, se faz 

necessário conhecer as propriedades dos materiais com os quais se pretende trabalhar para 

poder escolher o método que irá favorecer as características desejadas do cristal a ser 

crescido. 

Neste trabalho, estudamos cristais puros e novos cristais mistos da família do sal 

de Tutton com fórmula química 𝐾2𝑁𝑖 𝑥𝐶𝑜(1−𝑥) (𝑆𝑂4)2 6𝐻2𝑂 e onde 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. Estes 

cristais foram crescidos através de uma solução sólida diluída supersaturada. Cada um 

destes cristais possuem características próprias e podem vir a ser úteis em aplicações 

tecnológicas. A vantagem de se trabalhar com esta classe de materiais é que os reagentes 

são de baixa toxidade e, por serem bastante solúveis em água, podem ser crescidos a partir 

de solução aquosa em temperaturas inferiores a 100°C por evaporação do solvente. 

Cristais, quando obtidos através do método de crescimento por solução, podem 

apresentar alta perfeição estrutural e faces planas como as dos cristais naturais. Isso ocorre 

devido à baixa velocidade de crescimento e às amostras não sofrerem altas variações de 

temperatura. 
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O crescimento de cristais por solução é um dos métodos mais antigos de 

crescimento. Embora demore dias, semanas ou até mesmo meses para se obter um cristal 

por este método, ele é bastante utilizado na produção de cristais importantes para 

aplicações tecnológicas. De acordo com as leis termodinâmicas, quanto mais lento for o 

crescimento, menor serão os níveis de defeitos dos cristais. Estas evidências podem ser 

observadas em minerais que cristalizaram por períodos de anos ou milênios na natureza. 

Em um ambiente de laboratório, um cristal pode ser obtido em período de poucos 

dias, dependendo das condições de crescimento.
 
Basicamente, crescer um cristal pelo 

método de solução consiste em diluir uma substância em um solvente, que pode ser a água 

ou outro líquido; em seguida, esperar que a solução evapore até que os cristais se formem 

naturalmente. O que ocorre em um processo de crescimento de cristais por solução é a 

separação de fase controlada com a solução mantida em um estado de supersaturação 

constante. Isso é feito abaixando lentamente a sua temperatura ou com a evaporação do 

solvente.
 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1 trás um breve relato 

do método de crescimento de cristais por solução, juntamente com algumas características 

básicas desse método e algumas aplicações dos cristais em geral. No capítulo 2, é feita uma 

descrição dos cristais da família do sal de Tutton de acordo com a literatura e uma 

abordagem dos conceitos fundamentais do crescimento de cristais. Em seguida, no capítulo 

3, apresentamos uma breve abordagem teórica sobre as técnicas experimentais utilizadas 

na caracterização dos cristais. 

No capítulo 4, destacamos a síntese das amostras, as características dos 

equipamentos utilizados para caracterização das amostras e os respectivos laboratórios 

colaboradores. No capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos com o método de 

crescimento de cristais por solução e os demais resultados obtidos com as técnicas de 

caracterização comparados com os previstos na literatura. O trabalho é finalizado com o 

capítulo 6, onde são apresentadas as considerações finais. 
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Objetivos 
 

O presente trabalho tem por objetivo o crescimento e a caracterização de cristais 

puros e mistos da família do sal de Tutton, com a finalidade de obter informações que 

sirvam para um melhor entendimento das propriedades físico-químicas destes cristais. 

As metodologias que serão utilizadas para o crescimento e caracterização das 

amostras serão as seguintes:  

 Estudo da técnica de crescimento de cristais por solução e a preparação de cristais puros 

e novos cristais mistos da família do sal de Tutton por meio da técnica de crescimento 

de cristais por solução. 

 Investigar a presença dos metais Ni e Co nas estruturas cristalinas das amostras, por 

meio das técnicas: Espectroscopia de emissão óptica por plasma acoplado 

indutivamente (ICP-OES), fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de 

onda (WDXRF) e microanálise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

 Investigar a estabilidade térmica e o processo de decomposição dos cristais na faixa de 

temperatura de 40°C a 500°C através de analise térmica TG/DTG. 

 Caracterizar as amostras por métodos físicos complementares: UV-Vis e espectroscopia 

Raman. 

  Observar as modificações estruturais causadas pela desordem ocupacional de Ni e Co 

via análise estrutural por difração de raios X por monocristais à temperatura ambiente e 

a 120K. 
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Capítulo 2 : Revisão Bibliográfica 
 

 

2.1. Propriedades dos Cristais da Família do Sal de Tutton 
 

Entre 1890-1929, o químico britânico Alfred Edwin Howard Tutton (1864-1938) 

mostrado na figura 1, investigou uma série de sais de sulfatos e selenatos duplos com 

Magnésio, Zinco, Ferro, Níquel, Cobalto, Manganês, Cobre e Cádmio, e descobriu que esta 

série de sais cristaliza-se de forma idêntica (isoestrutural). Estes sais foram estudados e 

bem descritos, em cerca de cinquenta trabalhos apresentados para as entidades científicas 

Royal and Chemical Societies, entre os anos de 1890 e 1929. 

 
Figura 1– Alfred Edwin Howard Tutton [5]. 

Durante os primeiros anos desta pesquisa, o método de raios X ainda não tinha 

sido descoberto, o que não permitiu a Alfred Edwin Howard Tutton desenvolver um estudo 

mais detalhado das estruturas cristalográficas destes sais. Até o ano de 1895, seu trabalho 

foi realizado em South Kensington, com o intuito de determinar as dimensões dos cristais. 

No entanto, naquele tempo, essas dimensões não podiam ser determinadas de forma 

experimental direta. As medidas eram realizadas com um aparelho desenhado pelo próprio 

Tutton. 

Durante a sua vida em Londres, Tutton publicou três livros intitulados: 

“Crystalline Form & Chemical Constitution”, “Crystals”, “Crystallography and 
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Practical Crystal Measurement”, todos disponíveis para acesso em arquivos da internet [6] 

e na Royal Society of London [7]. Estes trabalhos contêm um resumo muito completo 

sobre cristalografia, com ilustrações e descrições de instrumentos e métodos experimentais 

da época, incluindo os que foram construídos pelo próprio Tutton. Dois dos instrumentos 

utilizados por ele são: um dilatômetro de interferência e um elasmômetro, utilizados para 

determinar a expansão térmica e constante de elasticidade dos cristais. Devido à sua longa 

série de pesquisas sobre os sulfatos e selenatos, para seu grande prazer, os compostos eram 

referidos como "os sais de Tutton" [5].
 

Cristais do sal de Tutton possuem fórmula geral 𝑀2
+𝑀2+(𝑋𝑂4)2. 6𝐻2𝑂, em que 

𝑀+ é um metal alcalino ou amônia, 𝑀2+ é um metal de transição e 𝑋 pode ser 𝑆 𝑜𝑢 𝑆𝑒, e 

na figura 2 temos uma representação estrutural da fórmula geral dos sais de Tutton. Os 

cristais da família do sal de Tutton são investigados por apresentar propriedades que ainda 

não foram completamente estudadas, principalmente quando se trata dos cristais mistos 

desta série. 

 
Figura 2– Representação da fórmula química do sal de Tutton, destacando as formas tetraédricas do sulfato e 

octaédrica do metal bivalente, adaptada de [8]. 

Do ponto de vista do estudo de materiais cristalinos, a série de cristais da família 

do sal de Tutton é atraente, pois é uma das poucas séries em que se consegue ter um grande 

grupo de compostos com a mesma estrutura cristalográfica à temperatura ambiente, e 

consegue-se obter cristais na forma de uma solução sólida diluída. Através do método de 

crescimento por solução, é possível crescer cristais de uma dada série tipo 

𝐴2𝐶𝑥𝐷(1−𝑥) (𝑋𝑂4)2 .6𝐻2𝑂, em que A é um metal alcalino ou amônia, C e D são metais de 

transição e 𝑋 pode ser S ou Se, onde 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 é usado para indicar as concentrações de C 

e D. No entanto, os cristais mistos podem apresentar propriedades diferentes das que 

apresentam os cristais puros, pois os raios iônicos dos íons são diferentes e isso afeta não 
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só os parâmetros de rede, mas também interfere em outras propriedades dos cristais, que 

podem ser verificadas através de técnicas espectroscópicas e térmicas [9, 10, 11].  

Geralmente, os cristais desta série apresentam distorções estruturais do tipo Jahn-

Teller, principalmente quando o íon que ocupa o centro do octaedro possui alguma das 

seguintes configurações eletrônicas: 𝑑1, 𝑑2, 𝑑4, 𝑑5, 𝑑6, 𝑑7 𝑒 𝑑8. Esta é uma distorção 

tetragonal dos octaedros, como mostrado na figura 3, causada pela assimetria na 

distribuição eletrônica do átomo central, que pode causar mudanças de estabilidade no 

espectro UV-vis e nas cores dos cristais. 

 
Figura 3– Representação de uma perturbação tetragonal em sistemas octaédricos (alongamento, à esquerda e 

contração, à direita de um dos eixos octaédricos).  

Atualmente busca-se, cada vez mais, produzir cristais que tenham maior 

estabilidade térmica. Medidas termogravimétricas mostram que cristais mistos desta série 

possuem maior estabilidade térmica que os cristais puros. Como, por exemplo, os cristais: 

𝑁𝑖(𝑆𝑂)4. 6𝐻2𝑂 (NSH), e 𝐾2𝑁𝑖(𝑆𝑂4)2. 6𝐻2𝑂 (KNSH) e 𝐾2𝐶𝑜0,1𝑁𝑖0,9(𝑆𝑂4)2. 6𝐻2𝑂 

(KCNSH), que possuem temperatura de desidratação em torno de 73°C, 97,2°C e 98°C,  

respectivamente [12,13], como mostrado a seguir. 

 
Figura 4– Análise termogravimétrica do cristal 

NSH [12]. 

 
Figura 5– Análise termogravimétrica do cristal 

KNSH [12].
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Figura 6– Análise termogravimétrica do cristal KCo0,1Ni0,9SH [13]. 

O sulfato de níquel hexahidratado NSH não faz parte da família do sal de Tutton. 

Ele é usado como um dos reagentes na preparação dos cristais da família do sal de Tutton e 

sua temperatura de desidratação é cerca de 20°C, menor que  a dos cristais puros KNSH e 

mistos KCo0,1Ni0,9SH, o que é um ganho considerável quando se compara a estabilidade 

térmica destes materiais. 

A busca por cristais que sirvam como janelas para radiação UV tem levado 

pesquisadores a investigar o espectro ótico de vários tipos de cristais da família do sal de 

Tutton. Alguns cristais mistos possuem alta eficiência de transmissão óptica na região do 

UV, sendo em alguns casos utilizados em sistemas de aeronaves em detectores de 

aproximação de mísseis [12, 13, 14, 15, 16]. 

 
Figura 7– Espectro de transmissão dos cristais KNSH e KCNSH [13]. 

Na amostra da figura 7, a solução foi preparada usando: 1mol de 𝐾2𝑆𝑂4, 1mol de 

𝑁𝑖(𝑆𝑂)4. 6𝐻2𝑂 e 0,3mol de 𝐶𝑜(𝑆𝑂)4. 7𝐻2𝑂. No entanto, a técnica ICP mostrou que a 

proporção de Co/Ni foi de 0,1: 0,9 [13]. De acordo com [17] os cristais crescidos pelo 
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método de solução com a redução da temperatura em regime estático possuem melhor 

qualidade e maior eficiência na transmissão de radiação UV, quando comparados com 

cristais crescidos pelo mesmo método no regime dinâmico. Neste contexto, os cristais 

mistos ocupam um lugar importante dentre os cristais óticos. Análises dos espectros óticos 

de cristais mistos da família do sal de Tutton mostram que estes podem ser utilizados como 

filtros de radiação.  

Resultados de difração de raios X por monocristal comprovam que os cristais 

desta família possuem uma estrutura cristalográfica monoclínica e grupo espacial P21/c, 

com duas moléculas por célula unitária Z=2, onde o metal de transição ocupa o centro de 

um octaedro, que é estruturado por seis moléculas de água, formando um octaedro 

distorcido. A tabela 1 apresenta alguns parâmetros dos cristais KCSH, KNSH e KCNSH. 

Tabela 1– Parâmetros de rede de alguns cristais da família do sal de Tutton [13, 14, 15]. 

Cristal  KCSH KNSH K Co0,1N0,9SH 

Grupo espacial P2(1)/c, (Z=2) P2(1)/c, (Z=2) P2(1)/c, (Z=2) 

a(Å) 9.0514(6) 8.9915(18) 9.0095(4) 

b(Å) 12.204(1) 12.174(12) 12.1839(6) 

c(Å) 6.1528(4) 6.1291(12) 6.1390(3) 

β(°) 104.825(3) 105.06(3) 105.6(2) 

V(Å
3
) 657.1(2) 647.8(2) 650.74(5) 

 

As seguir, temos as representações das estruturas cristalográficas do composto 

misto KCo0,1Ni0,9SH   e puro  KCSH, respectivamente. 

 
Figura 8– Estrutura cristalográfica do sal  KCo0,1Ni0,9SH, vista ao longo do eixo cristalográfico �⃗⃗� . Linhas 

tracejadas representam ligações de hidrogênio (H omitidos) [13].  
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Os tetraedros SO4
2-

 interagem com os íons [Ni(H2O)6]
2+

 ou [Co(H2O)6]
2+

, por 

meio de ligações hidrogênio O–H···O, e os átomos de K
+
 são coordenados com os átomos 

de O dos íons sulfato [13]. 

 
Figura 9– Estrutura cristalográfica do cristal KCSH, vista ao longo do eixo cristalográfico �⃗⃗�  [16].  

Tanto os cristais mistos quanto os puros possuem o mesmo sistema cristalográfico 

(monoclínico), ou seja, são isoestruturais. No entanto, os cristais mistos são pouco 

investigados e estes podem apresentar propriedades diferentes dos cristais puros, como por 

exemplo: maior estabilidade térmica e maior percentual de transmissão de radiação UV. 

 

2.2. Crescimento de Cristais 
 

 

Resumidamente, as técnicas de crescimento de cristais são classificadas em três 

categorias: crescimento pelo método de solução, crescimento pelo método de fusão e 

refinamento e crescimento pelo método de vaporização e condensação. A técnica utilizada 

neste trabalho é o método de crescimento de cristais por solução aquosa. O quadro a seguir 

mostra algumas características de cada método. 
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Quadro 1– Métodos de crescimento de cristais [18]. 

Métodos Fusão Solução Vapor 

Temperatura de 

Crescimento 

Temperatura de 

fusão 

Menor que a 

temperatura de fusão 

Menor que a 

temperatura de fusão 

Velocidade de 

Crescimento 

Alta (mm/h) Baixa (mm/dia) Baixa (mm/dia) 

Morfologia Determinada 

pelo processo 

Faces naturais Faces naturais 

Pureza e Perfeição 

Estrutural 

Alta pureza Alta perfeição 

estrutural 

Alta pureza e alta 

perfeição estrutural 

 

O método de crescimento de cristais por solução ocupa um espaço importante 

entre os métodos de crescimento de cristais por ser relativamente simples e versátil. Este 

método é usado, principalmente, para materiais solúveis em água ou outro tipo de solvente. 

Uma solução é formada a partir de dois ou mais compostos, quer seja na fase sólida ou na 

líquida. O soluto é a substância ou são substâncias em menor quantidade no solvente. 

Em geral, a taxa de crescimento de cristais por solução é baixa. Este método 

permite obter cristais com faces bem definidas e alta perfeição estrutural. O solvente mais 

utilizado é a água. Sempre que possível, são utilizados reagentes que possibilitam o soluto 

a ter maior solubilidade que, geralmente, eleva com o aumento da temperatura, embora 

existam alguns materiais cuja solubilidade permaneça constante, podendo, até mesmo, 

diminuí-la com o aumento da temperatura. Estes fatores tornam a solubilidade de uma 

substância um fator importante no processo de crescimento de cristais por solução [19]. 

Neste método, a mudança na concentração da solução é provocada pela 

evaporação do solvente à temperatura constante, pelo abaixamento lento da temperatura, 

podendo ocorrer, em alguns casos, as duas situações de modo que a solução atinja a 

supersaturação. 

A região instável, como mostrado na figura 10, é onde ocorre facilmente a 

formação dos núcleos devido à associação local das moléculas (íons) do material diluído. 

No entanto, o crescimento só ocorre quando os núcleos atingem um tamanho crítico 

estável. Abaixo desse tamanho, os núcleos podem se dissolver na solução. A região 

metaestável é onde o crescimento de cristais ocorre apenas pela introdução de sementes. 
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O diagrama de Ostwald-Miers mostra as regiões estável, metaestável e instável 

para um sistema soluto/solvente, com as possíveis rotas para o crescimento de cristais. 

 
Figura 10– Representação do diagrama de Ostwald-Miers [20]. 

A linha sólida representa a curva de solubilidade, onde não há mudança de 

solubilidade da solução com o aumento de temperatura. A linha tracejada representa a 

curva de supersolubilidade e indica a supersaturação máxima da solução. 

Como pode ser observado na figura 10, a supersaturação em uma solução pode ser 

obtida de três formas: 

 Pela redução da temperatura, seguindo a rota ABC, sem perda do solvente, a 

cristalização ocorrerá em C. Porém, em alguns casos, é necessário um 

resfriamento extra “CD” para que ocorra a nucleação e os cristais possam se 

formar. 

 Por evaporação do solvente, seguindo a rota AB’’C’’, a cristalização 

ocorre no ponto C’’. Nesta, a remoção do solvente geralmente é feita em 

um recipiente aberto, exposto ao ar dentro de uma estufa com temperatura 

constante quando o solvente é água. Se o solvente é um composto tóxico, 

deve-se escolher outra forma para remoção do solvente. 

 Na rota AB’C’, ocorre, simultaneamente, a evaporação do solvente e o 

abaixamento da temperatura. 

No presente trabalho, a região de principal interesse para o crescimento dos 

cristais é a região supersaturada instável, que aparece acima da linha tracejada na figura 10. 
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Como não foi utilizado nenhum tipo de resfriamento ou adição semente, o crescimento dos 

cristais ocorre por meio da rota AB’’C’’ (figura 10), por evaporação isotérmica do 

solvente, como representado na figura 11. 

 
Figura 11– Representação simplificada do processo de crescimento por evaporação do solvente. 

Nesta rota de crescimento a solução é mantida estática e à temperatura constante 

dentro de uma estufa. Inicialmente, os átomos estão distribuídos de forma aleatória na 

solução (insaturada), com a evaporação do solvente a concentração da solução aumenta até 

esta se tornar supersaturada o que favorece o surgimento dos primeiros aglomerados 

(nucleação) e em seguida o surge a fase sólida (cristais). 

O grau de supersaturação de uma solução representa o quanto ela se distancia da 

fase de equilíbrio sem que apareça uma nova fase (sólida) na solução, e causa efeitos 

significativos na natureza dos fenômenos envolvidos no crescimento. A força motriz 

envolvida na cristalização é a diferença na energia livre do sistema, geralmente 

representada por: 

 ∆𝜇 = 𝜇𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 − 𝜇𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 

Onde 𝜇 representa o potencial químico de casa fase. O potencial químico da solução é 

dado em função da atividade 𝑎 e do potencial químico padrão 𝜇0, pela expressão: 

𝜇𝑠 = 𝜇0 + 𝑅𝑇 ln 𝑎 

Onde 𝑅 é a constante universal dos gases e 𝑇 é a temperatura. Para uma solução ideal, a 

força motriz de cristalização, também conhecida como afinidade de crescimento, pode ser 

expressa da seguinte forma: 

∆𝜇

𝑅𝑇
= ln 𝑎 ≅ 𝜎 

𝜎 é definida termodinamicamente como a supersaturação relativa
 
[20]. 
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No processo de crescimento, após a solução atingir o estado de supersaturação, 

começam a surgir aglomerados ou partículas que ao atingirem o tamanho crítico dão início 

ao fenômeno de crescimento. Os que não atingem este tamanho acabam sendo dissolvidos 

novamente na solução. Uma vez que é atingido o tamanho crítico, alguns destes 

aglomerados ou partículas podem continuar a crescer. O processo que descreve a situação 

até o ponto em que as partículas atinjam um tamanho crítico pode ser chamado fase de 

nucleação. 

 A nucleação é o aparecimento de uma nova fase em um sistema homogêneo, ou 

seja, é o estágio inicial de crescimento, onde surge a fase sólida. A nucleação homogênea 

ocorre em certas condições, quando um sistema sofre flutuações das condições de 

equilíbrio metaestável, ou seja, quando um sistema se encontra em equilíbrio instável, onde 

sua homogeneidade não se mantem, então o sistema passa a ser heterogêneo, constituindo-

se, portanto, de duas ou mais fases em equilíbrio [21]. Os fenômenos que cercam o 

processo de crescimento, como: a nucleação, o transporte de massa, a difusão, dentre 

outros, não serão abordados neste trabalho. 
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Capítulo 3 : Métodos de Caracterização  
 

3.1. Espectroscopia de Emissão Óptica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES) 
 

Ao longo dos últimos anos, os espectrômetros ICP-OES, também conhecidos 

como ICP-AES ou espectrômetros de plasma ICP, tornaram-se uma ferramenta 

indispensável para a análise química elementar. Espectrômetros de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP) e fontes de excitação por plasma oferecem facilidade 

de uso, alta sensibilidade, precisão e liberdade em relação a interferências. Os sistemas 

ICP-OES tornaram-se um método analítico, abrangendo uma ampla gama de aplicações. 

Um equipamento de ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry) consiste em uma fonte de plasma induzido (ICP), que é acoplado a um 

espectrofotómetro de emissão óptica (OES). Nesta técnica, a introdução contínua da 

amostra líquida em um sistema de nebulização forma um aerossol que é transportado até o 

maçarico de plasma de argônio. 

 
Figura 12– Representação do sistema do plasma de um ICP [22]. 

Uma fonte Tesla instalada na região de entrada do gás de refrigeração (Argônio) 

serve de descarga elétrica que é acelerada no campo magnético das bobinas para ionização 

do Argônio (plasma), onde as amostras são atomizadas, ou seja, as altas temperaturas do 

plasma ionizam os átomos da amostra que, ao retornarem do estado excitado para o estado 

fundamental, geram linhas de emissão atómica característica de cada átomo. 
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Antes de chegar ao plasma, o solvente da amostra evapora-se (dessolvatação). Em 

seguida, a matéria da amostra passa ao estado gasoso sob a forma de moléculas 

(vaporização). Posteriormente, ocorre a atomização e, por fim, a ionização. 

 
Figura 13– Esquema do processo que ocorre no interior de um ICP-OES. 

No processo de emissão, íons são excitados termicamente ou eletricamente e 

emitem radiação característica na região ultravioleta e visível, o que permite identificar o 

elemento emissor e a sua concentração na amostra [23].  

 
Figura 14– Representação de um sistema ICP-OES convencional [22]. 

 Na zona analítica normal mostrada na figura 12, a temperatura fica em torno de 

6500 – 6800K e é exatamente a radiação emitida nessa região que é direcionada para o 

espectrômetro, para serem analisadas.  Os espectros são dispersos por grade, rede ou 

prisma e direcionados a um detector que é responsável para medir as intensidades das 

linhas. A informação é processada pelo sistema de computador do espectrofotômetro que 

quantifica cada material na amostra em µg/g, que representa a quantidade de elemento por 

quantidade de amostra. Com essa técnica, podem ser analisados cerca 72 elementos 

químicos [22]. 
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3.2. Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de 

Onda (WDXRF) 
 

A fluorescência de raios X (XRF-X-Ray Fluorescence) é uma ferramenta 

poderosa que permite realizar análise qualitativa, quantitativa e semi-quantitativa de uma 

ampla faixa de elementos químicos em minerais, rochas, solos, matérias-primas, produtos 

ambientais, novos materiais (biomateriais, cerâmicos e nanomateriais) e produtos 

industriais. Portanto, esta técnica pode ser utilizada por diversas áreas, tanto no setor 

acadêmico, quanto no industrial. 

A técnica consiste em expor uma amostra a uma radiação ionizante (raios X) para 

excitar a amostra, detectar a radiação fluorescente resultante da interação da radiação com 

a matéria e, com isso, determinar a concentração de elementos químicos na faixa do Boro 

ao Urânio, em amostras líquidas, sólidas e, em alguns casos, aerossóis. 

A XRF baseia-se nos raios X característicos emitidos por uma amostra após ser 

excitada por uma radiação ionizante que, ao interagir com a amostra, arranca elétrons dos 

seus átomos, o que gera uma vacância na camada eletrônica afetada. Esta vacância será 

ocupada por um elétron de uma camada mais externa e estes elétrons emitirão energia na 

forma de radiação [24]. 

 
Figura 15– Esquema de ejeção de um elétron e emissão de raios X característicos. 

O que ocorre nesse processo é que os fótons da radiação ionizante podem ser 

absorvidos por átomos pelo efeito fotoelétrico. Depois de absorver um fóton, o átomo é 

excitado e um elétron é ejetado. Isso provoca um desequilíbrio na distribuição de elétrons 

do átomo ionizado e o átomo volta ao equilíbrio quando ocorrem transições eletrônicas de 

elétrons de camadas externas para camadas internas.  O átomo pode, em seguida, voltar ao 
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seu estado fundamental, emitindo radiação que pode ou não ejetar outro elétron de uma 

camada exterior (Efeito Auger) ou, simplesmente, emitir fótons que são de fluorescência 

de raios X, cujo comprimento de onda é característica do átomo excitado. 

 
Figura 16– Representação do efeito Auger.

 

O efeito Auger é mais comum em elementos de baixo número atômico. Em 

contrapartida, a fluorescência ocorre mais em elementos de número atômico elevado. A 

transição eletrônica L→ K é chamada de Kα, M→ K é chamada de Kβ, M→ L é chamada 

de Lα e assim por diante
 
[25, 26]. 

 
Figura 17– Representação dos níveis atômicos e transições eletrônicas. 

A técnica WDXRF- Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence identifica os raios 

X de fluorescência por meio do comprimento de onda da radiação característica emitida. 

Sua intensidade está relacionada com a quantidade de cada elemento na amostra. Um 

espectrômetro de fluorescência de raios X coleta os dados e fornece como resultado a 

concentração dos elementos constituintes da amostra analisada. 
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3.3. Microanálise por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 
 

A microanálise eletrônica segue o mesmo princípio da XRF. Porém, ao invés de a 

amostra ser excitada por raios X, ela é excitada por um feixe de elétrons. Com essa técnica, 

é possível realizar análises em regiões muito pequenas (~1𝜇). Deve-se destacar que é 

possível visualizar a amostra durante a análise em diferentes graus de ampliação. O feixe 

de elétrons, ao interagir com a amostra, produz efeitos que carregam consigo informações 

da composição e da topografia da amostra analisada. 

Na figura a seguir, temos uma representação dos efeitos que ocorrem após a 

interação do feixe de elétrons com a amostra. 

 
Figura 18– Representação de um MEV a esquerda e a direita os efeitos provocados na amostra [27]. 

 

Nota-se que os mesmos efeitos observados na XRF são também observados na 

EDS.  A vantagem de utilizar a técnica EDS é que podem ser analisadas amostras em 

pouca quantidade e pode ser obtido um mapa da composição química da região analisada, 

além de uma imagem dessa região da amostra com uma ampliação de 12 vezes até 10
6 

vezes [28]. 

 
Figura 19– Representação dos efeitos provocados no átomo pela interação com o feixe de elétrons. 
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As imagens de alta resolução são formadas pelos elétrons secundários. Utiliza-se 

também os elétrons retrodispersos (elétrons espalhados) para formar imagens com 

resoluções menores, que são analisadas juntamente com os raios X característicos para 

identificar a composição superficial da amostra. A análise composicional é realizada por 

meio dos raios X emitidos pela amostra, medindo-se seu comprimento de onda e/ou 

energia. 

 

3.4. Termogravimetria 
 

Basicamente, com a análise térmica, verificam-se as mudanças das propriedades 

físicas e químicas de uma amostra sob uma atmosfera específica, provocadas pela variação 

controlada da temperatura. Uma das técnicas mais comuns de análises térmicas é a 

Termogravimetria (TG). Uma alternativa complementar e usual é a derivada da perda de 

massa (DTG). 

Em um analisador TG, analisa-se a mudança de massa devido a interações com a 

atmosfera, vaporização e decomposição de uma amostra em função da temperatura. A 

DTG mostra a taxa de variação de massa da amostra analisada, onde a área abaixo da curva 

é equivalente ao percentual de massa perdida no processo de decomposição da amostra. Na 

técnica TG, as amostras não necessitam de preparação e podem ser analisadas rapidamente 

em poucas quantidades [29]. 

Por meio destas técnicas é possível compreender melhor o mecanismo de 

decomposição, isto é, a perda de massa com dependência da temperatura, similar à curva 

da figura 20.a. Em cristais da família do sal de Tutton, podem ser observadas ainda curvas 

com o padrão da curva 20.b, dependendo da atmosfera em que é realizado o experimento. 

 
Figura 20– Representação de padrões de curvas TG: a) perda de massa e b) reação de oxidação em função da 

temperatura [29]. 
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As curvas TG podem mostrar diferentes reações químicas, por exemplo: a curva 

(a) representaria uma decomposição térmica com a formação de produtos voláteis de 

reação; a curva (b) poderia representar processos de corrosão ou oxidação (formação de 

óxidos não voláteis), que podem ocorrer quando a atmosfera utilizada na análise for um 

gás não inerte. 

 

3.5. Espectroscopia de Absorção UV-Vis 
 

Quando a matéria interage com a radiação eletromagnética, uma série de efeitos 

pode ocorrer: espalhamento, fluorescência, fosforescência, reflexão, absorção, transmissão, 

dentre outros. Geralmente, quando se trata de espectroscopia na região do UV-vis, o 

fenômeno físico de interesse é a absorbância ou transmitância, ou seja, analisa-se a 

quantidade de luz absorvida ou transmitida pela amostra. 

A energia da radiação UV-vis, dependendo átomos e moléculas irradiados, é 

suficiente para provocar transições eletrônicas que são observadas nos espectros de 

absorção da amostra. Quando a luz passa através de uma amostra ou é refletida, a 

quantidade de radiação absorvida é a diferença entre a intensidade da radiação incidente 𝐼0 

e a transmitida 𝐼, que é expressa como absorbância ou transmitância. A transmitância 𝑇 

geralmente é expressa como uma fração de 1 ou em porcentagem:  

𝑇 =
𝐼

𝐼0
 , %𝑇 = (

𝐼

𝐼0
) ∙ 100% 

Esta relação é conhecida como lei de Beer-Lambert, que relaciona a intensidade 

da radiação incidente 𝐼0 com a intensidade da radiação transmitida 𝐼 [30]. 

 

3.6. Espectroscopia Raman 
 

Basicamente, com a espectroscopia Raman, analisa-se a dispersão inelástica de 

uma luz monocromática (laser) que, após interagir com uma amostra, é absorvida e 

reemitida com frequências distintas da luz incidente. A diferença na frequência da radiação 

reemitida fornece informações a respeito de transições de frequências vibracional e 

rotacional em moléculas. 
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Cada molécula possui uma espécie de marca característica como uma identidade, 

isto é, seus modos vibracionais característicos. Quando um fóton de energia ℎ𝜈 interage 

com uma molécula, ele pode perder e/ou ganhar energia, ou seja, pode ocorrer ou não uma 

alteração na frequência do fóton. Se a molécula absorve a energia de um fóton e emite 

radiação com uma frequência igual a do fóton incidente, esta interação é chamada de 

Rayleigh, para uma molécula que absorve a energia de um fóton e emite radiação com uma 

frequência menor que a do fóton incidente, esta interação é chamada Stokes e se a 

molécula absorve a energia de um fóton e emite radiação com uma frequência maior que a 

do fóton incidente, esta interação é chamada de Anti-Stokes. Estes efeitos estão 

representados na figura 21. 

 
Figura 21– Representação dos efeitos Stokes, Anti-Stokes e Rayleigh [27]. 

Um cristal, ao ser atravessado por um campo elétrico oscilante de uma radiação 

eletromagnética, sofre uma alteração local da distribuição de cargas elétricas, criando 

dipolos elétricos induzidos e suas vibrações dependem das orientações dos átomos no 

material. Logo, moléculas com orientações distintas irão responder de forma diferente 

podendo emitir radiação com frequência maior ou menor que a incidente. O momento de 

dipolo induzido pela radiação incidente leva a molécula a um estado de energia virtual que 

não coincide com algum estado quântico eletrônico da molécula. Então, esta retorna a um 

estado de menor energia, emitindo radiação [27]. 

A seguir, temos representações dos modos vibracionais de moléculas tri-atômicas 

não lineares, tipo: SH2, SeH2, O3, SO2, ClO2, H2O, dentre outras. Os modos 𝜈1 são modos 

simétricos, 𝜈2 são modos anti-simétricos e 𝜈3 são modos de deformações: 
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Figura 22– Representação dos modos vibracionais de uma molécula do tipo XY2

 
[31]. 

Para moléculas com geometria tetraédrica, tais como, SH4, SiH4, CCl4, SO4 etc., 

temos as seguintes representações dos modos de vibração: 

 
Figura 23– Representação dos modos vibracionais de uma molécula XY4 [31]. 

Para moléculas do tipo: AlF6, SbCl6, BiBr6, SeCl6, ou seja, com geometria 

octaédrica, temos as seguintes representações dos modos de vibração [32]: 

 
Figura 24– Representação dos modos vibracionais de uma molécula XY6

 
[31]. 

No caso do H2O, os modos de vibração 𝜈1, 𝜈2 e 𝜈3 aparecem, aproximadamente, 

na região de 3.657 cm
-1

, 1.595 cm
-1

 e 3.756 cm
-1

, respectivamente.  E, para o íon tetraedro 

SO4
2-

, os modos normais de vibração 𝜈1, 𝜈2, 𝜈3 e 𝜈4 aparecem, aproximadamente, na 

região de 983 cm
-1

, 450 cm
-1

, 1105 cm
-1

 e 611 cm
-1

, respectivamente [31, 32]. Os 

complexos [M(H2O)6]
2+

, presentes nos cristais da família do sal de Tutton,  possuem seis 

modos vibracionais dos quais somente  𝜈1, 𝜈2 e 𝜈5 são ativos em Raman. Estes modos 
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vibracionais aparecem na região abaixo 410 cm
-1

[33], mas estes não são muito bem 

identificados e são encontrados poucos relatos na literatura [34]. 

 

3.7. Difração de Raios X por Monocristal 
 

A difração de raios X em cristais foi descoberta por Max von Laue por volta de 

1912, quase 20 anos após a descoberta dos raios X pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, 

em 1895, que assim os batizou, por possuírem uma natureza até então desconhecida. Max 

von Laue descobriu que os raios X apresentam propriedades típicas de ondas, como: 

polarização, interferência e difração, assim como a luz visível e qualquer onda 

eletromagnética. Além disso, descobriu que a forma da difração dos raios X por um cristal 

revela informações sobre a estrutura do mesmo, ou seja, como é o arranjo atômico no 

interior no material [24]. 

Atualmente, quando se trata de caracterização de materiais, esta técnica possibilita 

obter informações muito importantes referentes à rede cristalina, como: posições atômicas, 

grupo espacial, parâmetros de rede, presença de defeitos, estudo de equilíbrio de fases, 

medição de tamanho de partículas e análise da ocupação de sítios cristalográficos por 

dopantes. Por meio da análise da radiação difratada, pode-se construir uma imagem da 

estrutura do cristal com as respectivas posições dos átomos e, até mesmo, acompanhar 

alterações da rede cristalina de um material quando sofre uma transição de fase [26]. A 

condição para que ocorra interferência construtiva proposta por Bragg é: 

2𝑑 sen 𝜃 = 𝑛𝜆, 

Onde 𝜆 é o comprimento de onda dos raios X incidentes, 𝜃 é o ângulo de incidência, 𝑑 é a 

distância que separa os planos cristalográficos e 𝑛 é um número inteiro, que representa a 

diferença de caminho dos raios X espalhados para os quais ocorrerá interferência 

construtiva. A figura 25 representa um fenômeno de difração de raios X por uma família de 

planos cristalográficos [35]. 
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Figura 25– Representação do fenômeno de difração por planos cristalográficos [35]. 

A difração representada na figura 25 é geometricamente similar à reflexão da luz 

por um espelho plano, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo difratado. O que 

difere os fenômenos de difração da reflexão especular, além da definição do ângulo de 

incidência, é que o primeiro ocorre devido à interferência de onda no interior do material 

somente para ângulos que satisfaçam a lei de Bragg e a intensidade do feixe incidente é 

muito maior que a intensidade do feixe difratado. Já a reflexão especular ocorre somente 

na superfície do material e o fenômeno independe do ângulo de incidência. Neste sentido, 

cristalógrafos se referem às ondas difratadas como reflexões. 

A intensidade dos raios X difratados depende da densidade de elétrons no 

caminho do feixe e de como os átomos estão distribuídos no espaço. Como um cristal 

possui vários planos cristalográficos, a densidade de elétrons varia no espaço ao longo do 

material e isso provoca diferentes intensidades dos raios X difratados [36]. 

Considere dois centros espalhadores em M e O, mostrados na figura 26, e 

relacionados pelo vetor 𝑟 . Estes centros espalham raios X (vetor de onda incidente �⃗� 0) a 

uma direção 2𝜃 da direção incidente (vetor de onda �⃗� ), mantendo o módulo dos vetores 

incidente e difratados iguais a 
2𝜋

𝜆
, onde  𝜆 é o comprimento de onda. 
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Figura 26– Representação de um feixe de raios X espalhado por dois centros espalhadores O e M, as 

direções incidente e difratada deferem de um ângulo 𝟐𝜽 [24]. 

A diferença de fase entre os raios difratados em Me O é devido a diferença entre 

os caminhos percorridos, 𝑚𝑀 + 𝑀𝑛. A diferença de fase 𝜑 =
2𝜋𝛿

𝜆
, por definição é 

proporcional à diferença de caminho óptico 𝛿 entre as duas ondas espalhadas. Só pode ser 

observado um feixe difratados na direção 2𝜃 se houver interferência construtiva, e a 

diferença de fase por definição é 𝜑 = 𝑛 ∙ 2𝜋. Expressando 𝛿 = 𝑟 ∙ (�⃗� −�⃗� 0), podemos obter 

a lei de Bragg: 

Se |�⃗� −�⃗� 0| = 2 sin 𝜃 e |𝑟 | = 𝑑ℎ𝑘𝑙, então temos que 2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝑛𝜆. 

A equação acima é mais geral e refere-se à difração causada pela interferência de 

uma família de planos cristalográficos com separação interplanar d e índices de Miller 

(hkl). Não somente os índices de Miller, mas o entendimento do fenômeno de 

espalhamento de raios X e os cálculos envolvidos na análise estrutural tornam-se mais 

simples a partir da definição da rede recíproca e sua interpretação com relação à rede 

direta.  

Na rede direta os vetores 𝑎 , �⃗�  𝑒 𝑐  definem os eixos cristalográficos da célula 

unitária, e entendemos como o espaço físico apropriado para representar entidades 

atômicas e moleculares. A rede recíproca, por outro lado, é definida pelos vetores 

𝑎 ∗, �⃗� ∗ 𝑒 𝑐 ∗. Nesta rede, o vetor 𝑠 = ℎ𝑎 ∗ + 𝑘�⃗� ∗ + 𝑙𝑐 ∗, que é posição de um ponto de rede da 

rede recíproca, representa também uma família de planos cristalográficos paralelos, 

interceptando os eixos cristalográficos respectivamente em 
1

ℎ
 ,  

1

𝑘
 e 

1

𝑙
  de qualquer célula 

unitária do espaço real. Pode-se mostrar que o vetor 𝑠  é ortogonal à família de planos (hkl) 
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e tem módulo inversamente proporcional à distância interplanar. A relação entre a rede 

recíproca e direta é apresentada na figura 27, onde a*⊥ �⃗� 𝑐 , b*⊥ 𝑎 𝑐  e c*⊥ 𝑎 �⃗�  e nas 

relações matemáticas a seguir. 

 
Figura 27– Representação das redes recíproca e direta, onde �⃗⃗� , �⃗⃗� , �⃗⃗�  e a*, b*, c* são vetores. 

 

𝒂∗ =
(�⃗� × 𝑐 )

𝑎 ∙ (�⃗� × 𝑐 )
=

(�⃗� × 𝑐 )

𝑉
 

𝒃∗ =
(𝑐 × 𝑎 )

�⃗� ∙ (𝑐 × 𝑎 )
=

(𝑐 × 𝑎 )

𝑉
 

 

𝒄∗ =
(𝑎 × �⃗� )

𝑐 ∙ (𝑎 × �⃗� )
=

(𝑎 × �⃗� )

𝑉
 

𝑉 = 𝑎 ∙ (�⃗� × 𝑐 ) = �⃗� ∙ (𝑐 × 𝑎 ) =   𝑐 ∙ (𝑎 × �⃗� ) 

(V é o volume da célula unitária) 

Vamos agora explorar os centros espalhadores da radiação X. No estudo da 

difração de raios X por monocristais, o espalhamento dos raios X é analisado por meio do 

conceito de fator de espalhamento atômico 𝑓𝑎 (que depende da distribuição eletrônica): 

𝑓𝑎 = 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝑓𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 

Onde 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑒 representa o espalhamento por elétrons das camadas eletrônicas internas 

(caroço) e 𝑓𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 representa o espalhamento por elétrons das camadas eletrônicas 

externas (camada de valência). O fator de espalhamento 𝑓𝑎(𝑠 ) indica o poder de 

espalhamento de um átomo em uma direção específica 𝑠 . Tomando a transformada de 

Fourier da densidade eletrônica 𝜌𝑎(𝑟 ) de um átomo, temos o fator de espalhamento 

atômico: 

𝑓𝑎(𝑠 ) = ∫𝜌𝑎(𝑟 ) . 𝑒[2𝜋𝑖(𝑠 .𝑟 )]𝑑𝑟  



 

40 
 

Para um átomo livre, 𝜌𝑎(𝑟 ) = 𝜌𝑎(𝑟), supondo que as camadas eletrônicas são 

esfericamente simétricas. Assim, 𝑓𝑎 torna-se: 

𝑓𝑎(𝑠) = ∫ 4𝜋𝑟2𝜌𝑎(𝑟).
𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑠𝑟)

2𝜋𝑠𝑟
𝑑𝑟

1

𝑉

 

 
Figura 28– Fator de espalhamento 𝒇𝒂 de alguns átomos e íons.

 

Note que, na equação anterior, se 𝑠 → 0, a integral resulta exatamente no número 

de elétrons do átomo espalhador, o que é consistente com a figura 28 e com o fato de os 

elétrons serem os únicos agentes causadores do espalhamento de raios X. 

Deve-se levar em conta também que as vibrações térmicas dos átomos provocam 

alterações no padrão de difração. Com isso, o 𝑓𝑎 sofre mudanças em função da 

temperatura, de acordo com uma função 𝑤(𝑟 ) que é a distribuição média em torno das 

posições de equilíbrio. A transformada de Fourrier da função 𝑤(𝑟 ) fornece o fator de 

temperatura 𝑓𝑇, que descreve a vibração dos átomos em torno da sua posição de equilíbrio: 

𝑓𝑇(𝑠 ) = ∫𝑤(𝑟 ) . 𝑒[2𝜋𝑖(𝑠 .𝑟 )]𝑑𝑟  

Portanto, a amplitude de espalhamento de um átomo com vibrações térmicas será: 

𝑓𝑎𝑇(𝑠 ) = 𝑓𝑎(𝑠 ). 𝑓𝑇(𝑠 ) 
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O fator de temperatura pode ser escrito como: 

𝑓𝑇(𝑠 ) = 𝑒
[−𝐵(sin𝜃

𝜆⁄ )
2
]
 

Onde 𝐵 = 8𝜋2𝑢2̅̅ ̅ é o fator de vibração térmica e 𝑢2̅̅ ̅ é amplitude quadrática média das 

vibrações. 

Em uma rede periódica com 𝑁 átomos, na célula unitária, suas posições são dadas 

por 𝑟 𝑗, em que a rede recíproca é formada por um conjunto de pontos (ℎ𝑘𝑙). O fator de 

estrutura 𝐹ℎ𝑘𝑙 é definido como o espalhamento da célula unitária: 

𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑𝑓(𝑎𝑇)𝑗 ∙ 𝑒[2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑗+𝑘𝑦𝑗+𝑙𝑧𝑗)]

𝑁

𝑗=1

 

Onde 𝑓𝑎𝑇 é o fator de espalhamento atômico do j-ésimo átomo da célula unitária e 

xj, yj e zj representam as coordenadas fracionais do j-ésimo átomo da célula. O termo 

exponencial complexo depende das posições dos átomos na célula unitária. Na difração por 

monocristais, as intensidades das “reflexões” são [37]:  

𝐼ℎ𝑘𝑙 = 𝐹ℎ𝑘𝑙 ∙ 𝐹ℎ𝑘𝑙
∗  

Na difração por monocristal, a condição de difração ocorre sempre quando um 

ponto do espaço recíproco (hkl) intercepta a superfície da esfera de Ewald, figura 29. Esta 

superfície esférica tem raio 
1

𝜆
, com o cristal posicionado no seu centro. 

 
Figura 29– Representação da esfera de Ewald. 
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A origem da rede recíproca pode ser definida quando o feixe difratado forma um 

ângulo nulo com o feixe incidente, 2𝜃 = 0°, é definido a origem da rede recíproca. À 

medida que o cristal gira, a esfera de Ewald é interceptada por planos cristalográficos 

distintos (hkl), como mostra a figura 30. 

 
Figura 30– Representação da condição de difração para alguns planos cristalográficos (hkl) utilizando a 

esfera de Ewald. 

A interpretação dos índices de Miller e a representação de Ewald permite 

determinar quais os planos cristalográficos poderão estar em condições de difração e sob 

que ângulo de difração; além disto, o módulo do vetor 𝑆  no espaço recíproco é 

proporcional ao inverso do espaçamento entre os planos cristalográficos correspondentes 

no espaço direto. 
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Capítulo 4 : Parte Experimental 
 

 

4.1. Síntese das soluções 
 

Os reagentes utilizados no preparo das soluções estão listados a seguir. 

Tabela 2– Reagentes utilizados no preparo das soluções. 

Reagentes Sulfato 

de 

Potássio 

Sulfato de 

Níquel 

Hexahidratado 

Sulfato de 

Cobalto 

Heptahidratado 

Sulfato de 

Lítio 

Hidratado 

Fórmula K2SO4 Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O Li2(SO4)∙H2O 

Peso Molecular (g/mol) 174,2602 262,8466 281,1037 127,9610 

Solubilidade a 25°C 

 (g/100g H2O) 

12
 

40,4
 

38,3
 

34,2
 

 

No processo de crescimento por solução com evaporação lenta do solvente, as 

proporções de cada reagente utilizado na preparação das soluções estão descritas 

detalhadamente a seguir para cada uma das amostras que foram nomeadas de A-H, 

começando pelas soluções puras de cobalto (amostra A), de níquel (amostra B) e a solução 

mista de 50% de níquel e 50% de cobalto (amostra C). Segue como exemplo o cálculo 

utilizado para obter as proporções dos reagentes da amostra A: 

Para 2,5g de K2SO4:   

(X) K2SO4 + (Y) Co(SO4)∙7H2O 

   Peso molecular do reagente X --------- 2,5g 

Peso molecular do reagente Y --------- M 

Assim, a massa M do reagente Y necessária para a o preparo da solução da amostra A é 

dado pela relação: 

 M = 
(2,5)Y 

X
 

 

Amostra A: Cristal puro KCSH.  

K2SO4 + Co(SO4)∙7 H2O ⇄ K2 Co(SO4)2∙6H2O + H2O 

Reagente K2SO4 Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 2,4999  4,0331 
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Amostra B: Cristal puro KNSH. 

K2SO4 + Ni(SO4)∙6H2O ⇄ K2Ni(SO4)2∙6H2O 

Reagente K2SO4 Ni(SO4)∙6H2O 

Massa (g) 5,0002 7,5416 

 

A amostra C foi obtida seguindo a fórmula K2NiyCo(1−y)(SO4)2. 6H2O, para 

𝑦 = 0,5, para a proporção de  50% de Ni e 50% de Co. 

Amostra C: Cristal misto KCNSH. 

K2SO4 + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K2Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 5,0002 3,7705 4,0325 

 

Na etapa seguinte, as soluções foram preparadas seguindo a equação 

K1,8LixNi0,5Co0,5(SO4)2. 6H2O, mantendo fixas a proporção de 50% para Ni, 50% para Co 

e  90% para K, onde foram adicionadas em cada solução as seguintes proporções de Lítio 

de: 5% na amostra D, 10% na amostra E, 15% na amostra F, 20% na amostra G e 25% na 

amostra H.  

Amostra D: Cristal misto KLCNSH com 0,10 de Li. 

K2SO4 + Li2(SO4)∙H2O + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K1,8Li0,1Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Li2(SO4)∙H2O Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 4,4634 0,1820 3,3667 3,6021 

 

Amostra E: Cristal misto KLCNSH com 0,2 de Li. 

K2SO4 + Li2(SO4)∙H2O + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K1,8Li0,2Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Li2(SO4)∙H2O Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 4,4635 0,3642 3,3665 3,6029 

 

Amostra F: Cristal misto KLCNSH com 0,3 de Li. 

K2SO4 + Li2(SO4)∙H2O + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K1,8Li0,3Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Li2(SO4)∙H2O Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 4,4680 0,5458 3,3673 3,6003 

 

Amostra G: Cristal misto KLCNSH com 0,4 de Li. 

K2SO4 + Li2(SO4)∙H2O + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K1,8Li0,4Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Li2(SO4)∙H2O Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 4,4638 0,7285 3,3665 3,6000 
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Amostra H: Cristal misto KLCNSH com 0,5 de Li. 

K2 SO4 + Li2(SO4)∙H2O + Ni(SO4)∙6H2O + Co(SO4)∙7H2O ⇄ K1,8Li0,5Ni0,5Co0,5(SO4)2∙6H2O  

Reagente K2SO4 Li2(SO4)∙H2O Ni(SO4)∙6H2O Co(SO4)∙7H2O 

Massa (g) 4,4632 0,9192 3,3661 3,6008 

 

Após serem medidas as massas dos reagentes, as soluções foram preparadas na 

forma de uma solução sólida diluída em água destilada e deionizada com pH 6 e 

(18,2MΩ. cm−1). Posteriormente, as soluções foram agitadas à temperatura de 35°C, até 

que os reagentes fossem totalmente diluídos e, em seguida, as soluções foram filtradas e 

colocadas em uma estufa, com temperatura mantida a 35°C, onde ocorreu o processo de 

crescimento por evaporação lenta do solvente.   

4.2. Espectroscopia de Emissão Óptica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES). 
 

As análises foram realizadas em um Espectrofotômetro de Emissão Óptica com 

Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES) radial da marca Agilent série 725, no 

Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de Geologia - Escola de Minas 

(LGqA), da Universidade Federal de Ouro Preto. O equipamento contém um sistema para 

introdução da amostra, uma fonte de plasma, um espectrômetro óptico e um computador. 

Este equipamento é capaz de detectar mais de 72 elementos.  

4.3. Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de 

Onda (WDXRF) 
 

As análises foram realizadas no Laboratório de Espectrometria de Fluorescência 

de Raios X do CDTN/CNEN, em um espectrômetro de fluorescência de raios X sequencial 

completamente automático, por dispersão de comprimento de onda, marca Rigaku, modelo 

ZSX Primus II, com gerador de raios X de alta frequência de 4KW, faixa de detecção do 

boro ao urânio. Tubo de raios-X de Rh de 4KW – AFX87L, com janela de 30m. 

4.4. Microanálise por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 
 

As análises por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) foram feitas em um 

Microscópio Eletrônico de Varredura com Emissão por Efeito de Campo (FEG-MEV), 

modelo SIGMA VP, fabricado pela Carl Zeiss Microscopy.  O equipamento opera nos 

modos de alto vácuo e de pressão variável (VP). No modo VP, é possível obter imagens de 
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materiais não condutores de eletricidade, sem a necessidade de aplicação de recobrimentos 

condutores. O microscópio possui também um sistema de microanálise constituído por 

espectrômetro de energia dispersiva de raios X (EDS), modelo XFlash 410-M, fornecido 

pela Bruker Nano GmbH.  Especificações técnicas de fábrica, Resolução: 1,3 nm a 20 kV; 

1,5 nm a 15 kV; 2.8 nm a 1 kV e no modo VP 2,5 nm a 30 kV, Tensão de aceleração: 0,1 – 

30 kV, Corrente na amostra: 4 pA a 20 nA, Magnificação: 12x – 1.000.000x. 

4.5. Termogravimetria 
 

As medidas de Termogravimetria TG/DTA foram realizadas em um equipamento 

de análises simultâneas TG/DTG/DTA, modelo STD2960 da TA Instruments, que pertence 

ao Laboratório de Química de Nanoestruturas do CDTN/CNEN. Em amostras de 

aproximadamente 8mg, seguindo o protocolo: razão de aquecimento de 5°C/min, na faixa 

de temperatura de 30°C a 500°C, sob atmosfera de ar sintético N2O2, com fluxo de 

100mL/min.  

4.6. Espectroscopia de Absorção UV-VIS 
 

As medidas de absorção na região UV-VIS-NIR foram realizadas em um 

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

SHIMADZU, que possui faixa de operação de 190 - 1100 nm, banda de passagem de 1 nm  

e é acoplado a um computador para aquisição e tratamento de sinais. Pertencente ao 

LAPPEM- Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais. Dados da 

medida; comprimentos de onda da região de 190 nm a 1100 nm, modo transmitância.  

4.7. Espectroscopia Raman 
 

Os espectros Raman foram obtidos à temperatura ambiente em um espectrômetro 

Horiba/Jobin-Yvon LABRAM-HR, com linha de excitação de 632,8 nm (laser He-Ne), 

com potência nominal de 18 mW, no departamento de Química da UFOP. A luz espalhada 

pela amostra foi coletada por um microscópio confocal Olympus (objetiva de 100X) e 

analisada por um espectrógrafo com grades de difração de 600 e 1800 linhas/mm e um 

detector (CCD) resfriado por efeito Peltier. A resolução das medidas foi melhor que 2 cm
-1

 

e os tempos de aquisição foram tipicamente 20 coletas de 10s. 
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4.8. Difração de Raios X por Monocristal 
 

As medidas de difração de raios X por monocristais foram realizadas no 

laboratório de cristalografia – LabCri do departamento de física da UFMG, no difratômetro 

de monocristais GEMINI. Dotado com detector CCD, o difratômetro dispõe de acessórios 

para estudos em altas temperaturas (<650 K) e baixas temperaturas (>90 K) e altas 

pressões (< 3 atm), com possibilidade de uso de radiação de Mo (𝜆 = 0,71073 Å) ou de Cu 

(𝜆 =1,549Å). 
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Capítulo 5 : Resultados e Discussão 
 

 

5.1. Crescimento dos Cristais 
 

A primeira série de cristais foi obtida seguindo a fórmula química 

K2Ni𝑥Co(1−𝑥)(SO4)2. 6H2O, para as variações mostradas a seguir. Os cristais foram 

crescidos por meio do método de evaporação lenta do solvente com a solução mantida 

estática em uma estufa, à temperatura constante de 35°C. A evaporação do solvente foi 

controlada por um orifício de aproximadamente 0,5cm feito no plástico utilizado para 

cobrir o béquer. Na tabela 3, é apresentado também o tempo em dias das primeiras 

retiradas dos cristais das soluções. Em alguns casos, foram crescidos cristais em uma 

porção menor da mesma solução. As amostras A e B são dos cristais puros de cobalto e 

níquel, respectivamente. A amostra C, do cristal misto preparado com a proporção de 50% 

para o níquel e para o cobalto.  

Tabela 3– Tempo de crescimento dos cristais. 

 Amostra x Tempo de Crescimento 

A 0 35 dias 

B 1 4 dias*, 15 dias 

C 0,5 2 dias*, 30 dias 

*Cristal crescido em uma porção de 10ml da solução. 

Como mostra a tabela 3, em poucas semanas de crescimento, foram obtidos os 

cristais que apresentam boa qualidade óptica, com dimensões variadas e forma estrutural 

monoclínica que é característica dos cristais da família do sal de Tutton independentemente 

das concentrações. 

 
Figura 31– A) cristal puro de cobalto, B) cristal puro de níquel e C) cristal misto de Ni/Co. 
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Figura 32– Amostra A, cristal puro de cobalto. 

 

 
Figura 33– Amostra B, cristal puro de níquel. 

 

 
Figura 34– Amostra C, cristal misto de Co/Ni. 

 

A segunda série de cristais crescidos, foi obtida seguindo a fórmula química 

K1,8LixNi0,5Co0,5(SO4)2. 6H2O, onde foram mantidas as proporções de Ni e Co em 50% 

cada e variações de 5, 10, 15, 20, e 25% de lítio na síntese das soluções, como mostradas 

na tabela 4. 
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Tabela 4– Tempo de crescimento dos cristais com adição de Li. 

Amostra K Li Tempo de Crescimento 

D 1,8 0,1 6 dias 

E 1,8 0,2 5 dias 

F 1,8 0,3 6 dias*, 11 dias 

G 1,8 0,4 14 dias 

H 1,8 0,5 8 dias 

*Cristal crescido em uma porção de 10ml da solução. 

 
Figura 35– Cristais mistos referentes às proporções da tabela 4. 

A diferença no tempo de crescimento de algumas amostras deve-se ao fato de que 

foi utilizada uma quantidade maior de solvente (água) para diluir os reagentes. Isso não 

afeta a estrutura e as propriedades físico-químicas dos cristais obtidos, uma vez que a única 

diferença está na velocidade do crescimento, pois a evaporação do solvente ocorre de 

forma mais célere em um recipiente com pouca solução. Sendo assim, a supersaturação é 

atingida mais rapidamente. 

Para algumas amostras, logo nas primeiras semanas, após a preparação das 

soluções, surgiram os primeiros cristais. Como podemos observar, os cristais crescidos 

pelo método de solução por evaporação lenta do solvente apresentam faces bem definidas e 

alta perfeição estrutural, condizente com as informações bibliográficas e com o método de 

crescimento. 
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5.2. Espectroscopia de Emissão Óptica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES) 
 

As quantidades de amostra utilizadas para análise ICP-OES estão indicadas na 

coluna Mc (massa de cristal) da tabela 5. Após a pesagem das amostras elas foram 

totalmente diluídas em uma solução contendo água deionizada e ácido nítrico (HNO3, 

75%). Todas as amostras utilizadas na análise ICP-OES eram provenientes da 1° retirada 

dos cristais das soluções. Os resultados são apresentados na tabela a seguir para os 

elementos K, Li, Ni e Co, os dados estão expressos como massa de elemento por grama de 

cristal. 

Tabela 5– Resultados obtidos no ICP-OES. 

Amostra Massa (g) K(g/g) Li(µg/g) Ni(g/g) Co(g/g) 

A 0,1460 0,1273 <LQ <LQ 0,1305 

B 0,1482 0,1275 <LQ 0,1218 <LQ 

C 0,1484 0,1268 <LQ 0,0778 0,0444 

D 0,1514 0,1253 7,59 0,0928 0,0272 

E 0,1517 0,1315 52,88 0,0757 0,0468 

F 0,1485 0,1301 24,56 0,0811 0,0434 

G 0,1508 0,1295 9,04 0,0871 0,0355 

H 0,1505 0,1297 <LQ 0,0934 0,0292 

Limite de detecção 40,8µg/g 6,97µg/g 10,08µg/g 5,19µg/g 

A seguir, a tabela 6 apresenta as proporções estimadas de Ni e Co presentes nos 

cristais mistos obtidos com a técnica de crescimento por solução. Onde não foi possível 

estabelecer nenhuma correlação entre as proporções de Ni e Co e a presença do Li nas 

soluções, estas proporções são completamente randômicas.  

Tabela 6– Proporções de Ni e Co nas amostras dos cristais mistos. 

Amostra  Cristal obtido 

C  K2Ni0,64Co0,36(SO4)2. 6H2O 

D  K2Ni0,77Co0,23(SO4)2. 6H2O 

E  K2Ni0,62Co0,38(SO4)2. 6H2O 

F  K2Ni0,65Co0,35(SO4)2. 6H2O 

G  K2Ni0,71Co0,29(SO4)2. 6H2O 

H  K2Ni0,76Co0,24(SO4)2. 6H2O 

Como mostrado na tabela 6, as proporções dos elementos variam de uma amostra 

para outra. No caso das proporções de Ni e Co, apesar de a solução ter sido preparada para 

ser uma fração de 0,5:0,5 de cada elemento na estrutura, a técnica mostra que esta 

proporção varia de 0,62 a 0,77 para o Níquel e de 0,23 a 0,38 para o Cobalto. Este 
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resultado, embora adverso, foi reportado por [13], que obteve um cristal com uma 

proporção de 0,1:0,9 Co/Ni em uma solução preparada para ser de 0,3:1 Co/Ni. Isso 

também é relatado por [38,39], que obtiveram cristais mistos de K com Zn e Mn, Zn e V, 

respectivamente, em que a proporção de Mn e V, medida em espectrômetro de emissão 

atômica, são muito menores do que a quantidade introduzida no processo de crescimento. 

Aparentemente, tendo o íon Ni o raio iônico (0,69Å) menor que o íon Co (0,75Å), 

como reportado por [14], este seria um possível motivo pelo qual o Ni tem uma maior 

facilidade de acomodação na estrutura cristalina. Acrescentamos o fato de que o Níquel 

possui maior afinidade eletrônica que o Cobalto, embora possa ser substituído, em alguns 

momentos, pelo íon Co. Como ambos formam complexos hidratados [Co(H2O)6]
2+ e 

[Ni(H2O)6]
2+ alternadamente na estrutura cristalina, detalhes estruturais por difração de 

raios X podem ajudar na caracterização dos octaedros e sua conformação em meio 

cristalino. 

As quantidades mínimas ou nulas do íon Li na tabela 5 configuram a ausência do 

elemento em meio cristalino. Um ponto interessante é que, para a amostra H, na qual foi 

introduzida a maior quantidade de Li na solução, a técnica ICP não detectou a sua presença 

na amostra. Também não é possível analisar sua presença antes da cristalização, ou seja, o 

método não se mostra adequado para proporções muito pequenas na estequiometria usada 

para preparo da solução e obtenção dos cristais. Até mesmo a tentativa de obtermos um 

cristal puro de Li não foi bem sucedida, pois não houve cristalização de qualquer sal. Ao 

contrário, ao evaporar-se a solução adquire, primeiramente, uma textura oleosa e, quando 

se evapora por completo toma a aparência de uma cera ou material similar amorfo. 

 

5.3. Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de 

Onda (WDXRF) 
 

As amostras foram trituradas e posteriormente preparadas na forma de pastilha 

prensada, utilizando uma base de ácido bórico (H3BO3). Na tabela 7, temos os resultados 

obtidos com WDXRF, onde estão os respectivos valores percentuais para os elementos 

Níquel e Cobalto presentes nas estruturas dos cristais. 
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Tabela 7– Proporções de Ni e Co, obtidas com a técnica (WDXRF). 

Elemento C (%) D (%) E (%) F (%) G (%) H (%) 

Co 6,95 6,53 7,17 5,46 5,68 5,11 

Ni 12,48 12,94 12,71 14,27 14,11 14,97 

 

A seguir, temos a tabela 8, onde constam os percentuais dos elementos para as 

amostras dos cristais mistos obtidos com a técnica de crescimento por solução. 

Tabela 8– Percentual de Ni e Co em cada amostra. 

Amostra C *D E **F G H 

% de Ni Ni0.64 Ni0.66 Ni0.64 Ni0.72 Ni0.71 Ni0.75 

% de Co Co0.36 Co0.34 Co0.36 Co0.28 Co0.29 Co0.25 

*7
a
 Retirada, **4

a
 Retirada. 

Os resultados para as amostras C, E, G e H estão dentro do esperado conforme 

obtido pela técnica ICP-OES, entretanto, percebe-se novamente que as proporções de cada 

elemento variam de uma amostra para outra. Os resultados obtidos com a FRX são 

compatíveis com os resultados obtidos pela técnica ICP-OES, com exceção das amostras D 

e F, em que as análises por FRX foram feitas em amostras de 7
a
 e 4

a
 retiradas, pois as 

quantidades de amostras destes materiais da 1
a
 retirada não eram o suficiente para a 

análise. 

Os resultados das amostras D e F mostram também que as proporções de Ni e Co 

também variam sem correlação entre uma retirada e outra. No caso da amostra D, o 

resultado da primeira retirada, obtido no ICP, mostra (Ni0,77Co0,23). Já para a amostra da 7
a
 

retirada, o resultado mostra (Ni0,66Co0,34), obtido pela FRX. No entanto, o resultado do ICP 

para a amostra F da 1
a
 retirada apresenta (Ni0,65Co0,35) e para 4

a
 retirada foi (Ni0,72Co0,28) 

obtido pela FRX. Note que para a amostra F da 4
a
 retirada, a medida de FRX tem 

aproximadamente as mesmas proporções da amostra G da 1
a
 retirada medida no ICP e que 

a amostra D da 7
a
 retirada, a medida de FRX tem aproximadamente as mesmas proporções 

da amostra F da 1
a
 retirada medida no ICP. 

 

5.4. Termogravimetria 
 

A análise termogravimétrica possibilitou um estudo quantitativo em toda a série 

de cristais crescidos. Foram realizadas medidas térmicas TG/DTG em toda a série de 

cristais obtidos, na forma de pó, com taxa de aquecimento de 5°C/min, cobrindo a faixa de 
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temperatura de 50°C a 500°C, em atmosfera de ar sintético N2O2. O gráfico 1 mostra a 

curva característica de perda de massa para todas as amostras estudadas.  
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Gráfico 1– Curvas das perdas de massa das amostras. 

A partir da primeira derivada da curva TG, representada no gráfico 1, obtém-se a 

curva DTG, gráfico 2, onde a área abaixo da curva corresponde ao percentual de massa da 

amostra que foi perdida no processo de decomposição. A seguir, temos as curvas DTG 

para todas as amostras estudadas. Os ajustes de cada curva se encontram no apêndice II. 
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Gráfico 2– Derivadas das curvas da perda de massa das amostras.  
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A partir da análise de cada uma destas curvas, observa-se que, no intervalo de 

temperatura entre 80-200ºC, todas as amostras sofreram uma perda de massa desidratação 

em torno de 23,90% a 26,48%, que corresponde aproximadamente ao percentual de água 

presentes na estrutura dos cristais. 

Tabela 9– Dados teóricos da massa molar e percentual de água das amostras. 

Amostra Cristal Massa molar % de H2O 

A 𝑲𝟐𝑪𝒐(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 437,09 24,69 

B 𝑲𝟐𝑵𝒊(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 336,85 24,70 

C 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟒𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟔(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,93 24,70 

D 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟕𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟑(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,90 24,70 

E 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟐𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟖(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,94 24,70 

F 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟓𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟓(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,93 24,70 

G 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟏𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟗(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,92 24,70 

H 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟔𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟒(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 436,90 24,70 

 

Como pode ser observado na tabela 10, a perda de massa das amostras difere um 

pouco dos valores percentuais de H2O nas fórmulas químicas dos cristais. O motivo de tal 

diferença está no fato de que as amostras sofrem alguma oxidação devido à atmosfera 

utilizada na análise. Como pode ser observado nas curvas TG, algumas amostras sofreram 

um ganho de massa após o processo de desidratação, o que pode ser explicado pela 

incorporação de oxigênio da atmosfera no resíduo da queima.  

Tabela 10– Percentual de perda de massa e temperatura de desidratação (Td). 

Amostra Td Perda % % de H2O 

A 88,1°C 23,90 24,69 

B 98,5°C 24,51  24,70 

C 95,4°C 25,28  24,70 

D 99,0°C 24,67  24,70 

E 99,6°C 23,84 24,70 

F 99,1°C 22,37 24,70 

G 99,3°C 26,48 24,70 

H 96,3°C 24,70 24,70 

 

A temperatura de desidratação Td da amostra B está dentro do valor esperado, 

quando comparado com a referência [12] que é de 97,2°C para o cristal de 

𝐾2𝑁𝑖(𝑆𝑂4)2. 6𝐻2𝑂 (KNSH) e para o cristal 𝐾2𝐶𝑜0,1𝑁𝑖0,9(𝑆𝑂4)2. 6𝐻2𝑂 (KCNSH) a 

temperatura de desidratação é de 98°C
 
[13], que é bem próxima da amostra C, apesar de 

esta ter uma proporção de Co/Ni de 0,36: 0,64. Tudo indica que o início do processo de 
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desidratação não é afetado pela atmosfera utilizada na análise, uma vez que todas as 

amostras tiveram o início do processo de desidratação em torno de 99°C. 

 

5.5. Microanálise por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 
 

Primeiramente, as análises por EDS foram realizadas em amostras na forma de pó, 

no material que sobrou após a queima na análise termogravimétrica nas amostras C, E, F e 

H, com o intuito de identificar os elementos presentes nas amostras após o processo de 

decomposição na Termogravimetria, as imagens se encontram no apêndice II. A tabela 11 

mostra as energias dos raios X característicos de cada elemento analisado. 

 

Tabela 11– Energia dos raios X característicos emitidos por alguns elementos presente nas amostras. 

Elemento 𝑲𝜶 (keV) 𝑲𝜷 (keV) 𝑳𝜶 (keV) 𝑳𝜷 (keV) 𝑴𝜶 (keV) 

𝑲 3,312 3,589    

𝑵𝒊 7,471 8,263 0,851 0,869  

𝑪𝒐 6,924 7,648 0,776 0,791  

𝑺 2,307 2,464    

𝑶 0,525     

𝑨𝒍 1,486 1,550    

𝑨𝒖 68,177 77,917 9,712 11,440 2,120 
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Gráfico 3– Espectros EDS dos resíduos da análise térmica. 

Percebe-se pelo gráfico 3 que, mesmo após a queima do material das amostras C, 

E, F e H, os elementos K, S, Ni e Co permanecem presentes nos resíduos das amostras. Isto 

é um indício de que as amostras sofrem apenas a perda de água no processo de 
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decomposição na Termogravimetria na faixa da temperatura ambiente até 500°C. A 

presença de oxigênio pode ser justificada por uma reação de oxidação da amostra devido à 

atmosfera utilizada na análise. Isso pode ser facilmente observado na curva TG de algumas 

amostras, em que estas sofrem um ganho de massa antes do processo de decomposição. 

Isso é um indício de que pode ter ocorrido uma incorporação de oxigênio no material.    

Os picos relacionados ao alumínio são devidos a alguma contaminação das 

amostras, uma vez que estas estavam sendo armazenadas em papel alumínio ou até mesmo 

por alguma reação de oxidação do cadinho. É importante ressaltar também que essa análise 

não foi possível de ser realizada em todos os resíduos das amostras que sobraram após a 

queima na Termogravimetria, devido às quantidades de material não serem suficientes para 

serem colocadas no substrato do MEV. 

A seguir, temos imagens dos cristais obtidas no MEV, onde podem ser observadas 

pequenas inclusões superficiais. Em algumas amostras, podem ser observadas também 

camadas na forma de degrau, resultantes do processo de crescimento. 

 

 
Figura 36– Amostra A: ampliação de 500x, tensão 

de 10kV. 

 
Figura 37– Amostra A: ampliação de 5000x, tensão 

de 10kV. 

Percebe-se, nitidamente, que a amostra B possui algumas impurezas em sua 

superfície, que podem ser poeira ou resíduos de papel toalha utilizado na secagem das 

amostras após serem retiradas das suas respectivas soluções. No entanto, é fácil de ser 

observado também a formação de inclusões e microcristais na superfície, que podem se 

formar devido a algum resquício de solução sobre os cristais maiores. Também podemos 
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perceber claramente algumas camadas na figura 37, o que indica um crescimento na forma 

de camadas.  

 

 
Figura 38– Amostra B: ampliação de 2000x, tensão 

de 15kV. 

 
Figura 39– Amostra B: ampliação de 30000x, 

tensão de15kV.

 

A amostra B, apesar se possuir uma superfície mais limpa, também apresenta 

alguns pontos de sujeiras e algumas inclusões em sua superfície. Os pontos escuros na 

parte superior esquerda da figura 39 aparecem devido à degradação da amostra provocada 

pela focalização do feixe de elétrons.   

 
Figura 40– Amostra C: ampliação de 2000x, tensão 

de 15 kV. 

 
Figura 41– Amostra C: ampliação de 5000x, tensão 

de 15kV.

 

A amostra C apresenta os mesmos aspectos da amostra B, com algumas inclusões 

superficiais e a sujeiras na superfície; porém, como a ampliação é menor, não é possível 

observar muitos detalhes. Optamos por ampliações menores, pois quando o feixe de 
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elétrons é focalizado em uma região muito pequena, pode provocar a degradação local da 

amostra e prejudicar a visualização de detalhes da sua superfície.  

 
Figura 42– Amostra D: ampliação de 2500x, tensão 

de 15kV. 

 
Figura 43– Amostra D: ampliação de 5000x, tensão 

de 15 kV.

 

Agora, podem ser observados na amostra D e F a formação de alguns 

microcristais, tanto na forma de bastão na parte superior da figura 43, como na forma de 

paralelepípedo na figura 47. Note que aparecem novamente algumas camadas na forma de 

degrau da ordem de 2-4𝜇𝑚 de largura, além de algumas sujeiras na superfície, como nas 

amostras E, F, G e H. 

 
Figura 44– Amostra E: ampliação de 2000x tensão 

de 15kV. 

 
Figura 45– Amostra E: ampliação de 5000x, tensão 

de 15kV. 
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Figura 46– Amostra F: ampliação de 1000x, tensão 

de 15kV. 

 
Figura 47– Amostra F: ampliação de 5000x, tensão 

de 15kV. 

 

 
Figura 48– Amostra G: ampliação de 950x, tensão 

de 15kV. 

 
Figura 49– Amostra G: ampliação de 9400x, tensão 

de 15kV. 

 
Figura 50– Amostra H: ampliação 2000x, tensão de 

15kV. 

 
Figura 51– Amostra H: ampliação de 5000x, tensão 

de 15kV. 
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As impurezas citadas são os pontos brancos e sem forma definida que aparecem 

nas imagens. Estas sujeiras são impregnadas nas amostras no momento da retirada dos 

cristais da solução, já que estas foram secas com papel toalha e não foram lavadas 

posteriormente. A seguir, temos os espectros EDS obtidos no MEV, onde aparecem os 

picos referentes a cada um dos elementos químicos e confirmam sua presença na estrutura 

das amostras estudadas.  
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Gráfico 4– Espectros EDS das amostras.  

Os picos relacionados ao ouro (Au) nos espectros EDS são devidos ao fato de que 

todas as amostras tiveram que ser metalizadas com Au para melhorar a qualidade das 

medidas. Como relata [38,39] que obtiveram cristais mistos de K com Zn e Mn e de K com 

Zn e V, onde a técnica EDS serviu para identificar e confirmar a presença destes elementos 

na estrutura dos cristais de forma qualitativa. 
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5.6. Espectroscopia de Absorção UV-vis 
 

As medidas de absorção foram realizadas varrendo a região do espectro que 

abrange as regiões ultravioleta, visível e infravermelho próximo, compreendendo a faixa 

de 190 – 1100 nm. Os resultados mostram que estes materiais podem ser utilizados como 

janelas para radiação UV. Pelo fato de não dispormos de amostras com dimensões 

suficientes para que todo o feixe passasse integralmente através dela, tornou-se necessário 

a adequação de um suporte para o experimento, como representado na figura 52. 

 
Figura 52– Representação do suporte utilizado nas medidas. 

O retângulo no centro da figura 52 representa a região do feixe, que tem 

dimensões 10x1 mm. O suporte utilizado limita o feixe que passa pela amostra em uma 

região de 2,5 mm. Portanto, esta analise é qualitativa e não nos permite obter 

quantitativamente o percentual de radiação que passa através das amostras, para 

comparação. A seguir, está indicada na tabela 12 a espessura de cada amostra utilizada nas 

análises, previamente lixadas manualmente com lixa n°600. Em função deste procedimento 

e do índice de refração do material, não é garantido a preparação de amostras com faces 

perfeitamente paralelas, o que pode impedir que a radiação chegue integralmente ao 

detector, como representado na figura 53. Os espectros foram normalizados para facilitar a 

interpretação e permitir a comparação entre as amostras. 

 
Figura 53– Representação dos efeitos provocados pela geometria das amostras: 

a) amostra planar e b) amostra não-planar [30]. 
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Tabela 12– Dados das amostras analisadas na espectroscopia UV-vis. 

Amostra Cristal Espessura (mm) 

A 𝑲𝟐𝑪𝒐(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶  0,9 

B 𝑲𝟐𝑵𝒊(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 1,05 

C 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟒𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟔(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 1,05 

D 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟕𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟑(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 1,05 

E 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟐𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟖(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 1,00 

F 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟔𝟓𝑪𝒐𝟎,𝟑𝟓(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 0,95 

G 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟏𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟗(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 1,00 

H 𝑲𝟐𝑵𝒊𝟎,𝟕𝟔𝑪𝒐𝟎,𝟐𝟒(𝑺𝑶𝟒)𝟐. 𝟔𝑯𝟐𝑶 0,95 

 

No gráfico 5 são apresentados os espectros de absorção normalizados das 

amostras puras, A e  B, e de uma amostra mista, C. Uma banda larga é observada na região 

entre 200 – 350 nm tanto nos cristais puros quanto nos cristais mistos. Entre 350 nm e 

750nm os espectros das amostras puras têm comportamentos opostos. O cristal puro de 

níquel exibe um mínimo de transmissão entre 370 e 410 nm, região em que o cristal puro 

de cobalto exibe uma elevada transmissão.  O cristal puro de cobalto absorve bastante na 

região entre 450 nm e 540 nm, enquanto o cristal puro de níquel transmite bem nessa 

região do espectro. Entre 600 nm e 800 nm a absorção do cristal de níquel é novamente 

superior a do cristal de cobalto. 

Este comportamento explica a cor aparente das amostras: o cristal de cobalto 

possui coloração vermelha e absorve majoritariamente na região em torno de 500 nm e 

transmite bem na região em torno de 700 nm; por sua vez, o cristal de níquel possui 

coloração verde e absorve majoritariamente na região em torno de 700 e transmite bem na 

região em torno de 500 nm. 
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Gráfico 5– Espectros de transmissão normalizados das amostras A, B e C. 
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As amostras mistas, como podem ser observadas no gráfico 6, possuem um 

comportamento intermediário ao observado nos espectros dos cristais puros, amostras A e 

B. Nota-se que na região entre 330 – 430 nm prevalecem as características típicas do cristal 

puro de níquel e de 430 nm a 800 nm, os espectros apresentam um comportamento 

intermediário aos cristais puros. Estas características dos espectros de transmissão podem 

ser atribuídas aos complexos metálicos octaédricos CoO6 e NiO6, devido às transições 

eletrônicas envolvendo as configurações eletrônicas d
7
 e d

8
, respectivamente [14]. 
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Gráfico 6– Espectros de transmissão normalizados de todas as amostras. 

 

5.7. Espectroscopia Raman 
 

Foram realizadas medidas de espectroscopia Raman em toda a série de cristais 

obtidos na faixa de 100 a 4000cm−1, sendo possível identificar os modos normais de 

vibração dos íons SO4
2−. Para os sais de Tutton com K, são previstos 186 modos normais de 

vibração, dos quais 36 modos são modos vibracionais internos do SO4
2−, sendo 9 modos 

ativos em Raman, no qual υ1, υ2, υ3 e υ4 possuem 1, 2, 4 e 2 modos normais de vibração, 

o modo respiratório simétrico, os modos de deformação simétricos, os modos de elongação 

anti-simétricos e os modos de deformação anti-simétricos, respectivamente. Estes modos 

podem ser influenciados pelas interações intermoleculares típica deste material: os 

tetraedros SO4
2− são ligados com os íons [Ni(H2O)6]

2+ ou [Co(H2O)6]
2+, por meio de 

ligações do tipo ligações hidrogênio O–H···O, e os átomos de K
+
 são coordenados com os 

átomos de O dos SO4
2− [13]. 
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Gráfico 7– Espectro Raman das amostras com indicação dos modos normais de vibração dos SO4, dos 

M(H2O)6  e dos H2O.    

De acordo com [40], os modos normais de vibração dos íons SO4
2− são observados 

em torno de: υ1 próximo a 990cm−1; υ2 próximo a 448 e 462 cm−1; υ3 próximo a 

1080, 1111, 1129 e 1156cm−1; υ4 próximo a 614 e 632cm−1. Pequenas alterações nos 

espetros Raman destes cristais podem aparecer de acordo com a orientação dos cristais, 

com a temperatura em que é realizado o experimento e ainda com relação aos elementos 

que ocupam o centro dos octaedros [M(H2O)6]
2+ [41]. 
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Gráfico 8– Espectro Raman das amostras destacando as regiões dos modos normais de vibração dos SO4, 

dos M(H2O)6. 

Nos cristais que estão sendo investigados no presente trabalho, os complexos 

[M(H2O)6]
2+

, onde M = Ni ou Co, possuem 12 modos vibracionais ativos em Raman,  
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𝜈1, 𝜈2 e 𝜈5. Estes modos vibracionais aparecem na região abaixo 420cm
-1

, sendo 𝜈1 na 

região entre 390-420cm
-1

, 𝜈2na região entre 237-267cm
-1

 e 𝜈5 na região entre 159-203cm
-1

. 

À região de 105-140cm
-1

 são atribuídos a librações dos SO4
2− [33]. Com relação às 

moléculas de H2O são observados nos espectros dos sais Tutton uma banda larga na região 

de 3.200-3400cm
-1

 onde os modos normais se sobrepõem, isso ocorre devido às interações 

de O-H das moléculas de água [42]. 

Como os cristais da família do sal de Tutton constituem uma série de cristais 

isoestruturais, é de se esperar que estes sejam bastante semelhantes em muitos aspectos, 

mesmo quando se trata dos cristais mistos. No entanto, existem pequenas diferenças nos 

espectros Raman, como relata [33] para os octaedros [Ni(H2O)6]
2+ e [Co(H2O)6]

2+,  

devido a diferença entre os raios iônicos, r(Ni)<r(Co). Os picos dos modos vibracionais 

dos octaedros de Ni aparecem um pouco deslocados com relação aos picos dos octaedros 

do Co. 

 

5.8. Difração de Raios X por Monocristal 
 

As medições de difração de raios X por monocristais dos compostos tema deste 

trabalho foram realizadas sob a supervisão do Dr. Carlos Basílio Pinheiro, no equipamento 

GEMINI A Oxford dotado de detector CCD, no Laboratório de Cristalografia da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Foi utilizada radiação K𝛼Mo (𝜆 = 0,71073 Å) à 

temperatura ambiente (293K) e em baixa temperatura (120K). 

A coleta de dados, a definição da célula unitária das amostras e a redução de 

dados foram realizadas por meio do programa CrysAlisPro [43]. As estruturas foram 

resolvidas a partir das posições dos átomos pesados (níquel, cobalto, enxofre, potássio e 

oxigênio) de compostos mistos. Os átomos de hidrogênio foram localizados pela rotina de 

síntese de Fourier implementada no software SHELXS [44]. O refinamento das estruturas 

foi realizado a partir do método dos mínimos quadrados, implementado no programa 

SHELXL [44]. Estes softwares compõem o pacote WinGX [45], que compreende ainda o 

programa ORTEP3 [46]. 

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

Inicialmente, escolhemos uma amostra cristalina de boa qualidade óptica e dimensões 
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favoráveis à medição no equipamento, e que tivesse as concentrações distintas de Ni e Co. 

Foi realizada uma pré-medição a fim de constatar a formação ou não do sal de Tutton pelo 

método adotado para obtenção das amostras. Em seguida, procedemos à medição detalhada 

da amostra com percentuais distintos de Ni e Co. Neste sentido, a nova estrutura pode ser 

comparada com as estruturas encontradas na literatura dos sais puros, mistos. Por fim, 

medições à baixa temperatura (120K) servem para detecção de eventual transição de fase 

e/ou de melhoria dos parâmetros estruturais quando comparados com medições à 

temperatura ambiente. 

Um monocristal da amostra H com dimensões (0,3859mm x 0,3270mm x 

0,1897mm) foi escolhido para análise estrutural e montada sobre o goniômetro do 

difratômetro. Na tabela 13, encontram-se os parâmetros referentes à amostra e às condições 

de medições à temperatura ambiente e à baixa temperatura. 

Tabela 13– Resultados da coleta de dados cristalográficos e do refinamento da estrutura. 

Parâmetros Amostra H  Amostra H  Co0,1Ni0,9 [A5] 

Temperatura da medida 293K 120K 293K 

Peso molecular (g.mol
-1

) 437.15 437.15 437.15 

Sistema cristalino, 

Grupo espacial 

Monoclínico 

P21/c, #14 

𝒂(Å) 6.1376(2) 6.1193(2) 6.1390(3) 

𝒃(Å) 12.1907(3) 12.1183(3) 12.1839(6) 

𝒄(Å) 9.0124(2) 8.9627(2) 9.0095(4) 

𝜷(°) 105.062(3) 104.819(3) 105.060(2) 

𝑽(Å𝟑) 651.16(3) 642.53(3) 650.74(5) 

𝒁 / 𝝆 calculado (Mg/m
3
) 2 / 2.230 

 
2 / 2.260 2 / 2.231 

Dimensões do cristal 0.3859 x 0.3270 

 x 0.1897 mm 

0.3859 x 0.3270  

x 0.1897 mm 

1.30 x 0.70  

x 0.40 mm 

Coef. abs.  𝝁(𝒎𝒎−𝟏) 2.432 2.464 2.502 

Intervalo da medida (𝜽) 2,876 – 41.097 2.890 – 41.185 2.88 – 25.74 

Reflexões medidas / 

independentes / >4𝝈 

32466 / 4255 / 

3482 

32035 / 4207 / 

3783 

3485 / 1235 / --- 

Rint 0.0501 0.0439 0.0452 

R([F
2
>2𝝈(F

2
)] / todas) 0,0269 / 0.0408  0.0226 / 0.0276 0.0384 / 0.0394 

Extinção 0.0329(14) 0.0305(14) 0.087(3) 

wR(F
2 

todas as reflexões) 0.0721 0.0592 0.0974 

Godness-of-fit, S 0.994 0.988 1.197 

∆𝝆𝒎𝒂𝒙/∆𝝆𝒎𝒊𝒏 (Å−𝟑) 0.646 / -0.802 0.925 / -0.996 0.571 / -0.999 

Amostra H: para (293K): a= 0.0318, b= 0.24 e para (120K): a= 0.0311, b= 0.23. 

{w = 1 / [𝜎2
(Fo

2
) + ( a* P )

2
 +  b * P ]}  ,  {P = ( Max ( Fo

2
, 0 ) + 2 * Fc

2
 ) / 3} 
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Observamos que os parâmetros de rede à temperatura ambiente se comparam bem 

aos valores da literatura, havendo uma pequena redução no volume da célula unitária à 

baixa temperatura. Os valores dos percentuais de Ni e Co no refinamento foram fixados em 

76% e 24% à temperatura ambiente e 74% e 26% à baixa temperatura. Nesta tabela, 

sintetizamos ainda os parâmetros referentes à coleta de dados. 

A faixa de medição e redundância utilizadas foram necessárias para podermos 

obter dados estruturais mais precisos que a literatura. Os erros internos apontam para uma 

qualidade dos dados melhor que os da literatura. 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. Os parâmetros atômicos, tais como posição e fatores de deslocamento 

anisotrópico, bem como os parâmetros da geometria molecular podem ser consultados no 

apêndice III. 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 114 parâmetros, incluindo um 

fator de escala, extinção (0.030) e percentual dos metais. Por fim, a tabela 13 mostra os 

resultados para os índices e resíduos estatísticos ao final do refinamento. Após 

convergência, os índices R e wR foram de 0.0269 e 0.0408 à temperatura ambiente. Os 

máximos e mínimos do resíduo de densidade eletrônica ∆𝜌𝑚𝑎𝑥 e ∆𝜌𝑚𝑖𝑛, para a temperatura 

ambiente, são 0.646 e -0.802 e indicam que todos os átomos foram localizados. À baixa 

temperatura, os valores dos índices R e wR são ainda mais satisfatórios, 0.0226 e 0.0276, 

respectivamente.   Os máximos e mínimos do resíduo de densidade eletrônica ∆𝜌𝑚𝑎𝑥 e 

∆𝜌𝑚𝑖𝑛 à baixa temperatura são 0.925 / -0.996. 

Os resultados obtidos à baixa temperatura convergiram para valores melhores, 

quando comparado às medidas à temperatura ambiente e à literatura. Por este motivo, as 

representações gráficas da estrutura do cristal foram baseadas nos resultados à baixa 

temperatura. A seguir, temos uma representação da unidade assimétrica da estrutura à 

baixa temperatura. 
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Figura 54– Representação da unidade assimétrica abaixa temperatura (120K). 

A unidade assimétrica do sal (K2Ni0.74Co0.26(SO4)2. 6H2O) consiste de: um átomo 

de potássio, um tetraedro SO4
2− e três moléculas de água em posições genéricas; os metais 

Ni/Co estão em posições especiais, 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 menor que M-O6 e M-O5. O átomo de potássio é coordenado por oito 

átomos de oxigênio que se localizam entre 2.7107(7) e 3.2532(8) Å. O íon sulfato consiste 

de quatro átomos de oxigênio cristalograficamente independentes e quimicamente 

idênticos, formando um tetraedro ligeiramente distorcido com distância S-O entre 

1.4686(7) e 1.4833(6) Å. Os deslocamentos anisotrópicos dos átomos de oxigênio indicam 

uma maior deformação da nuvem eletrônica perpendicularmente à direção S-O. 

Tabela 14– Comprimentos e ângulos de ligação, amostra H (120K) (M=Ni, Co). 

Ligação Distância (Å) Ligações Ângulo (°) 

M-O7 2.0162(6) O5-M-O7 89.48(3) 

M-O6 2.0953(6) O6-M-O7 90.02(2) 

M-O5 2.0856(6) O6-M-O5 88.60(2) 

    

S-O1 1.4833(6) O3-S-O4 109.71(4) 

S-O2 1.4793(6) O2-S-O3 108.84(4) 

S-O3 1.4686(7) O2-S-O4 108.28(4) 

S-O4 1.4805(7) O1-S-O2 109.97(4) 

  O1-S-O3 110.40(4) 

  O1-S-O4 109.64(4) 

 



 

70 
 

A estrutura deste sal consiste de grupos [M(H2O)6]
2+ e K

+
 em torno de íons  

SO4
2−, como observado na figura a seguir.  Esta interação entre íons de cargas opostas é 

responsável pelo empacotamento no grupo de espaço P21/c e pela estabilidade do cristal. 

 
Figura 55– Vista da estrutura cristalográfica ao longo do eixo 𝑎  (verde: eixo �⃗� ; azul: eixo 𝑐 ). 

Por outro lado, um complexo arranjo de ligações de hidrogênio também é 

observado nesta estrutura. Através dos átomos de oxigênio pertencentes às moléculas de 

água (D, doadores) e do sulfato (A, receptores), são observadas seis ligações de hidrogênio 

do tipo O-H···O, conforme apresentado na tabela 15 e na figura 55. Todos os átomos de 

oxigênio de moléculas de água participam como doadores e não reconhecemos nenhuma 

direção ou plano cristalográfico preferencial para ocorrência deste tipo de interação 

molecular. Entretanto, observa-se que as ligações, O7-H7A···O4, O6-H6B···O3 e O6-

H6A···O1 parecem ser energeticamente mais favoráveis, pois são as mais lineares e com 

as menores distâncias H···O. 

Tabela 15– Geometria das ligações de hidrogênio, amostra H (120K). 

Ligações de hidrogênio (D-H) Å (H···A) Å (D···A) Å DHA (∡°) 

O5-H5A···O2
i 

0.854(13) 1.928(13) 2.7740(9) 170.6(15) 

O5-H5B··· O1
ii
 0.900(12) 1.904(13) 2.7967(9) 170.9(15) 

O6-H6A··· O1
iii

 0.896(12) 1.846(12) 2.7390(9) 174.3(15) 

O6-H6B···O3
iv
 0.863(13) 1.808(13) 2.6690(9) 175.3(15) 

O7-H7A··· O4
v
 0.893(12) 1.764(13) 2.6532(9) 174.0(15) 

O7-H7B··· O2
vi
 0.853(12) 1.867(12) 2.7038(8) 166.6(15) 

Códigos das operações de simetria: i: x, -y+1/2, z-1/2;     ii: x+1, -y+1/2, z-1/2;    iii: x+1, y, z;  

iv: x+1, -y+1/2, z+1/2;    v: -x+1, -y, -z;    vi: -x+1, y-1/2, -z+1/2. 
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Figura 56– Representação das ligações de hidrogênio independentes na célula unitária ao longo do eixo �⃗⃗� . 

Observamos ainda que as unidades estruturais relacionadas por centros de 

inversão, um cátion [M(H2O)6]
2+, dois cátions K

+
 e dois ânions SO4

2−, se arranjam em 

camadas aproximadamente em torno dos planos y=0,½,1,... Isto pode ser visualizado na 

figura 56. Estas camadas estão ligadas entre si por meio das ligações O7-H7A···O4, O6-

H6A···O1, duas das ligações intermoleculares mais fortes observadas (figura 57). 

 
Figura 57– Projeção da célula unitária ao longo da direção [101]. 
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Capítulo 6 : Considerações Finais  
 

O interesse no estudo de cristais, representada pela fórmula geral 

K2Ni𝑥Co(1−𝑥)(SO4)2. 6H2O, se deu pelo fato de que estes cristais podem ser usados como 

filtro para radiação ultravioleta. Como relata a literatura, estes cristais são utilizados como 

filtros para radiação UV em sistemas de alerta de aproximação de mísseis em aeronaves 

militares e em sistemas de transporte aéreo. Tais sistemas de detecção (sensores) localizam 

fontes de energia que emitem radiação UV e identificam estas radiações na faixa de 

emissão dos mísseis. Neste sentido, a síntese e as técnicas de caracterização destes 

materiais servem para melhor compreensão das propriedades físicas destes cristais para 

possíveis aplicações tecnológicas. 

Neste trabalho foi apresentado um estudo de cristais puros e mistos (inéditos) por 

meio de diferentes técnicas experimentais que nos forneceram resultados qualitativos e 

quantitativos a cerca das proporções dos metais Ni, Co e dos demais elementos químicos 

que constituem a estrutura cristalina das amostras. As técnicas utilizadas para a análise 

química foram: Microanálise por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), 

Espectrofotometria de Emissão Atômica (ICP-OES) e Fluorescência de Raios X por 

Dispersão de Comprimento de Onda (WDXRF). Os resultados convergiram 

satisfatoriamente para os valores de concentração dos elementos presentes nas amostras e 

servem para uma melhor compreensão do processo de crescimento utilizado para obtenção 

das amostras. A adição de Li em algumas amostras não pôde ser verificada de maneira 

contundente pelas técnicas de caracterização empregadas. 

Os sais mistos investigados neste trabalho podem ser utilizados como filtros para 

radiação UV, uma vez que estes cristais possuem boa estabilidade térmica, os valores 

medidos ficaram entre 95,4°C e 99,6°C; foram também identificadas as regiões do espectro 

em que estes cristais transmitem radiação principalmente na região do UV, o que 

favorecem a sua aplicação como janelas para radiação UV. 

Foram identificadas as bandas onde se localizam os modos vibracionais do íon 

SO4
2-

, da água e do octaedro [M(H2O)6]
2+, por meio da espectroscopia Raman em todas as 

amostras e nos resultados obtidos não são observadas alterações significativas nos 

espectros. Isto é um forte indício de que estes complexos, apesar de as amostras terem 

concentrações distintas, possuem em média os mesmos comprimentos de ligações. 
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Amostras mistas monocristalinas foram também caracterizadas por difração de 

raios X. Este estudo corrobora o grupo de espaço P21/c do sistema monoclínico na 

cristalização, como é sugerido para os compostos puros e mistos. O melhor modelo de 

refinamento utilizou as ocupações de Ni e Co na proporção dos valores obtidos pela análise 

ICP e FRX. Os octaedros de metal e água estão posicionados em centros de inversão da 

estrutura. Interações iônicas e as ligações de hidrogênio do tipo O(H2O)–H···O(SO4) 

desempenham um papel importante na estabilidade cristalina. Por meio da análise à baixa 

temperatura (120K) não foram observadas alterações estruturais contundentes com relação 

à temperatura ambiente e, portanto, nenhuma transição de fase estrutural ocorre neste 

intervalo de temperatura.  
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APÊNDICE I: Imagens obtidas no MEV dos resíduos da TG das 

amostras C, E, F e H 

 
Figura 58 – Amostra C. 

 
Figura 59 – Amostra C. 

 
Figura 60 – Amostra E. 
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Figura 61– Amostra E. 

 
Figura 62– Amostra F. 

 
Figura 63– Amostra F.
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Figura 64– Amostra H. 

 
Figura 65– Amostra H. 
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APÊNDICE II: Ajustes das curvas da derivada da perda de 

massa (DTG) 
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Gráfico 9– Ajuste da curva DTG, amostra A. 

 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

-----------------------------------------------------

           Area                   

-----------------------------------------------------

1       13,1877

2         1,4051

3         6,9928

4         2,9310

Total   24,5166

-------------------------------------------------------

                 Statistics     

-------------------------------------------------------

DF                         837

COD (R^2)            0.99994912099267641

ReducedChiSq     3,8504133956084E-6

d
m

/d
t

Temperatura (°C)

 B

 
Gráfico 10– Ajuste da curva DTG, amostra B. 
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Gráfico 11– Ajuste da curva DTG, amostra C. 
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Gráfico 12 – Ajuste da curva DTG, amostra D. 
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Gráfico 13– Ajuste da curva DTG, amostra E. 
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Gráfico 14 – Ajuste da curva DTG, amostra F. 
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Gráfico 15 – Ajuste da curva DTG, amostra G. 
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Gráfico 16 – Ajuste da curva DTG, amostra H. 
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APÊNDICE III: Dados da difração da amostra H (120K) 
 

Tabela 16– Coordenadas atômicas (10
4
) e os parâmetros de deslocamento isotrópico 

equivalentes (Å
2
 x 10

3
 ). U (eq) é definido como um terço do traço do tensor 

Uij ortogonalizado. 

 x y z U(eq) 

Ni 10000 0 0 7(1) 
Co 10000 0 0 8(1) 
K 6566(1) 3433(1) -1346(1) 13(1) 
S 2760(1) 3666(1) 874(1) 7(1) 

O(1) 533(1) 3282(1) 1041(1) 12(1) 
O(2) 3819(1) 4409(1) 2167(1) 11(1) 
O(4) 4272(1) 2708(1) 912(1) 14(1) 
O(3) 2489(1) 4267(1) -585(1) 17(1) 
O(5) 8355(1) 1111(1) -1694(1) 11(1) 
O(6) 9640(1) 1142(1) 1676(1) 10(1) 
O(7) 6987(1) -671(1) 7(1) 10(1) 

 

Tabela 17– Parâmetros de deslocamento anisotrópicos (Å
2
 x 10

3
 ). O fator de deslocamento 

anisotrópico assume a forma: -2π
2
 [ h

2
 (a*) 

2
 U11 +... + 2 hk a* b* U12] 

 U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Ni 7(1) 5(1) 7(1) 0(1) -1(1) -1(1) 

Co 7(1) 14(2) 5(1) 2(1) 7(1) 2(1) 

K 12(1) 14(1) 13(1) 1(1) 5(1) 0(1) 
S 7(1) 8(1) 7(1) -1(1) 1(1) -1(1) 

O(1) 8(1) 12(1) 16(1) -1(1) 4(1) -2(1) 

O(2) 12(1) 11(1) 9(1) -3(1) 3(1) -2(1) 

O(4) 11(1) 11(1) 19(1) -4(1) 4(1) 1(1) 
O(3) 18(1) 22(1) 8(1) 4(1) 0(1) -4(1) 

O(5) 9(1) 13(1) 10(1) 3(1) 2(1) 0(1) 

O(6) 12(1) 10(1) 9(1) 0(1) 2(1) 0(1) 

O(7) 10(1) 10(1) 12(1) -1(1) 5(1) -1(1) 

 

Tabela 18– Coordenadas do hidrogênio (x10
4
) e os parâmetros de deslocamento isotrópico 

(Å2
x10

3
). 

 x y z U(eq) 

H(5A) 7010(20) 889(13) -2096(18) 13 
H(5B) 9060(30) 1229(13) -2449(17) 13 
H(6A) 9900(30) 1831(10) 1401(17) 12 
H(6B) 10510(20) 1031(13) 2585(15) 12 
H(7A) 6650(30) -1373(11) -257(17) 12 
H(7B) 6540(30) -591(12) 826(15) 12 
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Tabela 19–Comprimentos das ligações [A]. 

Ligação Distância  Ligação Distância 

Ni-O(7) 2.0162(6) O(6)-H(6A) 0.896(12) 
Ni-O(5) 2.0856(6) O(6)-H(6B) 0.863(13) 
Ni-O(6) 2.0953(6) O(7)-H(7A) 0.893(12) 
Co-O(7) 2.0162(6) O(7)-H(7B) 0.853(12) 
Co-O(5) 2.0856(6) K-O(2)#2 2.7107(7) 
Co-O(6) 2.0953(6) K-O(1)#3 2.8014(7) 
S-O(3) 1.4686(7) K-O(4)#4 2.8563(7) 
S-O(4) 1.4805(7) K-O(4) 2.8789(7) 
S-O(2) 1.4793(6) K-O(3) 2.9295(8) 
S-O(1) 1.4833(6) K-O(6)#4 2.9419(6) 
O(5)-H(5A) 0.854(13) K-O(5) 3.0642(7) 
O(5)-H(5B) 0.900(12) K-O(3)#2 3.2532(8) 

Códigos para operações de simetria: #2: -x+1,-y+1,-z; 

#3: x+1,y,z; #4: x,-y+1/2,z-1/2    

 

Tabela 20– Ângulos entre as ligações [°] 

Ligação Ângulo Ligação Ângulo 

O(7)-Ni-O(7)#1 180.0 O(7)-Co-O(6) 90.02(2) 
O(7)-Ni-O(5) 89.48(3) O(7)#1-Co-O(6) 89.98(2) 
O(7)#1-Ni-O(5) 90.52(3) O(5)-Co-O(6) 88.60(2) 
O(7)-Ni-O(5)#1 90.52(3) O(5)#1-Co-O(6) 91.40(2) 
O(7)#1-Ni-O(5)#1 89.49(3) O(7)-Co-O(6)#1 89.98(2) 
O(5)-Ni-O(5)#1 180.0 O(7)#1-Co-O(6)#1 90.02(2) 
O(7)-Ni-O(6) 90.02(2) O(5)-Co-O(6)#1 91.40(2) 
O(7)#1-Ni-O(6) 89.98(2) O(5)#1-Co-O(6)#1 88.60(2) 
O(5)-Ni-O(6) 88.60(2) O(3)-S-O(4) 109.71(4) 
O(5)#1-Ni-O(6) 91.40(2) O(3)-S-O(2) 108.84(4) 
O(7)-Ni-O(6)#1 89.98(2) O(4)-S-O(2) 108.25(4) 
O(7)#1-Ni-O(6)#1 90.02(2) O(3)-S-O(1) 110.40(4) 
O(5)-Ni-O(6)#1 91.40(2) O(4)-S-O(1) 109.64(4) 
O(5)#1-Ni-O(6)#1 88.60(2) O(2)-S-O(1) 109.97(4) 
O(6)-Ni-O(6)#1 180.0 Co-O(5)-H(5A) 109.7(11) 
O(7)-Co-O(7)#1 180.0 Ni-O(5)-H(5A) 109.7(11) 
O(7)-Co-O(5) 89.48(3) Co-O(5)-H(5B) 114.6(10) 
O(7)#1-Co-O(5) 90.52(3) Ni-O(5)-H(5B) 114.6(10) 
O(7)-Co-O(5)#1 90.52(3) H(5A)-O(5)-H(5B) 109.0(15) 
O(7)#1-Co-O(5)#1 89.49(3) Co-O(6)-H(6A) 111.1(10) 
O(5)-Co-O(5)#1 180.0 Ni-O(6)-H(6A) 111.1(10) 
Ni-O(6)-H(6B) 114.8(10) Co-O(6)-H(6B) 114.8(10) 
H(6A)-O(6)-H(6B) 107.1(14) Co-O(7)-H(7B) 116.9(11) 
Co-O(7)-H(7A) 122.1(10) Ni-O(7)-H(7B) 116.9(11) 

Ni-O(7)-H(7A) 122.1(10) H(7A)-O(7)-H(7B) 103.5(14) 

Códigos para operações de simetria: #1: -x+2,-y,-z    #2 -x+1,-y+1,-z    #3 x+1,y,z      

#4 x,-y+1/2,z-1/2    #5 x-1,y,z    #6 x,-y+1/2,z+1/2 


