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"Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente aceitável,
elas são a abertura para achar as que estão certas"

(Carl Sagan)



Resumo

A selenita ou sulfato de cálcio dihidratado (CaSO4 · 2H2O) é um mineral abundante
na natureza. Trata-se de um material lamelar, de aspecto translúcido que pode ser
mecanicamente esfoliado de maneira análoga ao que é feito com grafite para obtenção
de grafeno. É usada principalmente na fabricação de cimento e gesso. A calcinação é
um processo utilizado para remover a água de cristalização da estrutura e o processo
tem inicio em temperaturas superiores a 160 ◦C na escala macroscópica. Acima dessa
temperatura, há remoção de cerca de 75% da água, o que produz um material hemidrato: o
gesso (CaSO · 1

2 H2O). Este projeto tem como objetivo estudar o efeito da temperatura no
processo de calcinação de selenita, em escala nanométrica. O material bruto foi esfoliado
mecanicamente e depositado em um substrato apropriado. Em seguida as amostras foram
submetidas a diferentes temperaturas, durante o processo de aquecimento, em atmosfera
ambiente. Medidas de microscopia de força atômica, microscopia ótica, microscopia de
potencial de superfície e espectroscopia Raman foram utilizadas pras caracterizar as
amostras. Os resultados mostram que flocos, na escala nanométrica, apresentam uma
resistência térmica maior que o bulk do material. Resultados preliminares mostram que na
escala nanométrica é, aparentemente, mais difícil remover a água que compõe a estrutura
da selenita, se compararmos com o material em sua forma bulk. Medidas de SKPM e Raman
corroboram com essa conclusão. Este resultado pode representar um passo importante para
aplicação nanotecnológica da selenita, tendo em vista que se trata de uma propriedade
associada à dimensionalidade da mesma.

Palavras-chave: Gipsita. Selenita. AFM. SKPM. Gesso. Materiais 2D. Nanotecnologia.



Abstract

Selenite or calcium sulfate dihydrate (CaSO4 · 2H2O) is an abundant mineral in nature.
It is a lamellar material, with a translucent aspect that can be mechanically exfoliated
in a similar way to what is done with graphite to obtain graphene. It is mainly used in
the manufacture of cement and plaster. Calcination is a process used to remove water of
crystallization from the structure and the process starts at temperatures above 160 ◦ C on
the macroscopic scale. Above that temperature, about 75% of water is removed, which
produces a hemidrate material: plaster (CaSO · 1 / 2H2O). This project aims to study the
effect of temperature on the selenite calcination process, on a nanometric scale. The raw
material was mechanically exfoliated and deposited on an appropriate substrate. Then
the samples were subjected to different temperatures, during the heating process, in an
ambient atmosphere. Measurements of atomic force microscopy, optical microscopy, surface
potential microscopy and Raman spectroscopy were used to characterize the samples.
The results show that flakes, on the nanometer scale, have a thermal resistance greater
than the bulk of the material. Preliminary results show that on the nanometer scale, it is
apparently, more difficult to remove the water that makes up the structure of selenite, when
compared with the material in its bulk form. SKPM and Raman measurements corroborate
this conclusion. This result may represent an important step for the nanotechnological
application of selenite, considering that it is a property associated with its dimensionality.

Keywords: Gypsum. Selenite. AFM. SKPM. Plaster. 2D materials. Nanotechnology.
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Introdução

A compreensão da estrutura básica de que é composta a matéria têm-se apresentado
ao longo do tempo como um desafio aos estudiosos. A partir do momento em que se entende
tal estrutura, é possível compreender suas propriedades e induzir, de forma controlada,
mudanças capazes de aumentar sua aplicabilidade.

Novas tecnologias geralmente seguem um padrão de desenvolvimento e aceitação
desde a ciência básica, até a ciência aplicada e então, a aplicação em engenharia. Os
processos de manufatura e produção já estão inseridos dentro da engenharia. Com o
desenvolvimento da nanociência e nanotecnologia, inúmeros produtos úteis no cotidiano
já são produzidos a partir de materiais nanoestruturados. Por exemplo, Band-Aids® com
nanopartículas de prata para evitar a disseminação de bactérias [1], protetores solares com
óxido de alumínio que aderem mais à pele [2], cremes dentais ricos em nanocompostos
de hidroxiapatita e nanopartículas, capazes de preencher pequenas cavidades dos dentes,
ajudando na prevenção de doenças bucais [3], tatuagens eletrônicas que monitoram o
cérebro e coração [4] e roupas com proteção UV [5].

A redução da escala de tamanho dos materiais leva ao surgimento de propriedades
que não estão disponíveis na escala macroscópica, permitindo tanto a otimização de
sistemas já existentes, como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações. Como
exemplo, é possível citar o grafeno. Trata-se do primeiro nanomaterial bidimensional,
natural, obtido a partir do grafite que se destacou na última década por suas propriedades
surpreendentes tais como leveza, elevada resistência mecânica, ótima condutividade elétrica
e térmica, dentre outras [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

A esfoliação mecânica do grafite abriu um leque de possibilidades para a obtenção
de outros materiais bidimensionais, tais como: Nitreto de Boro hexagonal (h-BN) [13], os
dicalcogenetos de metais de transição [14], fosforenos [15] , e mais recentemente, o talco
[16, 17], um mineral bastante abundante da natureza que pode ser esfoliado na escala
nanométrica.

A promessa de encontrar novas propriedades em materiais 2D, a qual poderá
levar a importantes aplicações em nanotecnologia foi, e continua sendo, o motor para a
investigação neste campo em grande aceleração a nível mundial. A caracterização desses
materiais é primordial para sua aplicabilidade: é extremamente importante compreender
os efeitos, em escala atômica, produzidos por mecanismos externos em sua estrutura a
fim de controlar suas propriedades. Nesse sentido a Microscopia de Varredura por Sonda
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(SPM - Scanning Probe Microscopy) é uma das principais ferramentas de caracterização
de nanomateriais. Trata-se de uma técnica que permite além de análise morfológica, a
manipulação e modificação das amostras.

Motivados pela descoberta de novos materiais 2D, de baixo custo, o presente
trabalho vem apresentar resultados do estudo da selenita, em escala nanométrica calcinada
em temperaturas tipicamente acima dos 200 ◦C.

Trata-se de sulfato de cálcio di-hidratado (gipsita), bastante abundante na natureza
e utilizado na indústria cimentícia, na fabricação de ácido sulfúrico, giz, vidros, esmaltes,
gesso, como corretivo de solo (fornecedor de cálcio e enxofre), moldes para fundição e na
industria metalúrgica na formação de escória. Mostraremos que, assim como qualquer outro
material 2D lamelar, a selenita pode ser esfoliada em estruturas de dimensões nanométricas,
estáveis em temperatura ambiente e com propriedades térmicas bastante diferentes quando
comparadas às do mineral em sua forma macroscópica (bulk). Serão apresentados resultados
a cerca de propriedades térmicas e óticas do material esfoliado. Há ainda estudos teóricos
em andamento para simular certos efeitos observados experimentalmente. Os trabalhos
vêem sendo realizados em colaboração com pesquisadores teóricos Profº Matheus J. S.
Matos e Alan Barros(DEFIS/UFOP) e Profº Ananias Alencar (UFVJM). Do ponto de
vista experimental, colaborações foram feitas com os Professores Fernando Gabriel (DEFIS-
UFOP), Elisângela Pinto (IFMG-OP), Bernardo Neves e Cristiano Fantini (DF-UFMG) e
com a doutoranda Jéssica Lemos (DF-UFMG).

No Capítulo 1 há uma breve revisão bibliográfica sobre materiais bidimensionais
e suas propriedades, com destaque para a gipsita em suas várias formas. No Capítulo 2,
será apresentado o princípio de funcionamento da Microscopia de Varredura por Sonda
dando ênfase às técnicas mais empregadas neste trabalho: Microscopia de Força Atômica
(Atomic Force Microscopy - AFM) e Microscopia de Potencial de Superfície (Scanning
Kelvin Probe Microscopy - SKPM), além de falarmos rapidamente, sobre Difração de Raios
X e Espectroscopia Raman utilizadas na caracterização das amostras. Será apresentado
também o processo de calcinação da selenita em sua forma macroscópica. No Capítulo 3
apresentaremos os resultados obtidos a partir das medidas de SPM e Espectroscopia
Raman das amostras calcinadas na escala nanométrica. Finalmente serão apresentadas as
conclusões e perspectivas deste projeto.
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Capítulo 1

Um novo nanomaterial bidimensional: Selenita

Este capítulo relata brevemente materiais 2D e trata das prin-
cipais propriedades da selenita em escala macroscópica. Será
apresentada também uma revisão bibliográfica de trabalhos
relacionados aos efeitos da calcinação no bulk. As amostras de
selenita, em sua forma bruta, foram gentilmente cedidas por
Antônio Pinto de Goes e Lara Neto para a realização desta
pesquisa.
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1.1 Materiais bidimensionais (2D)

O estudo de materiais bidimensionais (2D) é uma nova área de pesquisa e como
toda novidade, passa por um novo despertar. A pesquisa em monocamadas elementares
pode ser rastreada desde a década de 1930 através do trabalho pioneiro de Langmuir, o
qual estudou a deposição de átomos de metais alcalinos em filmes metálicos e estabeleceu
os fundamentos do campo da ciência de superfície [18]. Nos anos seguintes, cientistas
estudaram a formação e as propriedades (químicas, eletrônicas e ópticas) de um grande
número de monocamadas de metal em uma variedade de substratos metálicos [19].

Atualmente, existe uma busca contínua por novos materiais e pelo entendimento de
suas propriedades que, potencialmente levarão a aplicações de alta eficiência. Materiais 2D,
por exemplo, têm atraído enorme atenção na última década. Esses materiais apresentam
uma ou várias camadas, com os átomos em cada camada fortemente ligados a átomos
vizinhos na mesma camada; tendo a espessura em uma dimensão em nanoescala ou menor,
e as outras duas dimensões geralmente em escalas maiores.

O grafeno foi o primeiro desses materiais a ser isolado, em 2004, feito que resultou
no prêmio Nobel de Física de 2010 para Andre Geim e Konstantin Novoselov [20]. O
grafeno corresponde a um cristal de grafite com a espessura de um átomo de carbono.
É centenas de vezes mais forte do que o aço [21, 22] e suas condutividades térmica e
elétrica são superiores às do cobre [23], o que o torna um material de enorme potencial
para as indústrias de semicondutores e de eletrônicos [23, 24]. Essas descobertas levaram
ao ressurgimento do interesse em materiais 2D, incluindo óxidos de metais de transição,
calcogenetos e MXenes (uma grande família de carbonetos e carbonitretos bidimensionais
(2D) de metais de transição) [25].

Como resultado, materiais atomicamente finos estão sendo direcionados para di-
versas aplicações relevantes de tecnologia de última geração tal como a spintrônica,
nanoeletrônica avançada, avançadas e nanossensibilidade [14, 26, 27, 28].

1.2 Escala de Mohs

A dureza Mohs se refere a uma medida aproximada da resistência de uma superfície
lisa a arranhões ou abrasão. Ela é expressa em termos de uma escala criada em 1812 pelo
mineralogista alemão Friedrich Mohs. A dureza de Mohs de um mineral é determinada
observando se sua superfície é arranhada por uma substância de dureza conhecida ou
definida.

Para atribuir valores numéricos a essa propriedade física, os minerais são classificados
ao longo da escala de Mohs, composta por 10 minerais aos quais foram atribuídos valores
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arbitrários de dureza. Os minerais contidos na escala Mohs estão listados na Tabela 1.

Como é indicado pela classificação da escala, se um mineral é arranhado por
Feldspato, mas não por apatita, sua dureza Mohs é entre 5 e 6 [29].

Tabela 1 – Escala de dureza atualmente conhecida como a "Escala de Mohs" dos mine-
rais [29].

Escala de dureza Mohs

Mineral Escala
Talco 1
Gipsita 2
Calcita 3
Fluorita 4
Apatita 5
Feldspato 6
Quartzo 7
Topázio 8
Corindon 9
Diamante 10

1.3 Gipsita

A Gipsita, na forma di-hidratada (CaSO4 · 2H2O) é um mineral muito abundante,
disponível em diversas regiões do mundo. A gipsita1 tem dureza 2 na escala de Mohs,
densidade 2, 35 g/cm3, índice de refração 1, 53, é bastante solúvel em água e sua cor é
variável entre incolor, branca, cinza, amarronzada, a depender das impurezas contidas nos
cristais. Tais impurezas variam entre as regiões geográficas onde se encontram as jazidas.
A sua composição química média apresenta 32, 5% de CaO, 46, 6% de SO3 e 20, 9% de
H2O [30]. Trata-se de um mineral pouco resistente que, sob a ação do calor (entre 60 ◦C e
200 ◦C), desidrata-se parcialmente, originando um semi-hidrato conhecido comercialmente
como gesso: CaSO4 · 1/2.H2O. Os termos “gipsita”, “gipso” e “gesso2”, são frequentemente
usados como sinônimos. Todavia, a denominação gipsita é, reconhecidamente, a mais
adequada ao mineral em estado natural, enquanto gesso é o termo mais apropriado para
designar o produto calcinado [30].

O mineral gipsita, geralmente, é encontrado em granulação fina a média, estratifi-
cada ou maciça. Destas gipsitas, fazem parte também outros minerais, eventuais e sempre
1 Esses valores são referentes às gipsitas comercialmente utilizadas na fabricação do gesso destinado a

construção civil ou com aplicações correlatas
2 O termo "gesso"será utilizado em referência à argamassa utilizada na construção civil e áreas afins.
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em quantidades subordinadas, entre os quais se incluem calcita, dolomita, halita, enxofre,
quartzo e argilas. Na realidade, são essas rochas que constituem o que se costuma designar
de minério de gipsita.

Quanto a forma natural de ocorrência (na jazida), são conhecidas três variedades de
gipsita [31]: (i) di-hidratada ou selenita CaSO4 · 2H2O, (ii) desidratada (anidrita: CaSO4) e,
(iii) semi-hidratada (bassanita: CaSO4 · 1

2 H2O). Esta é de difícil identificação e representa
apenas cerca de 1% dos depósitos minerais de sulfato de cálcio [32]. Também se forma
como um mineral evaporito [33], e como um produto de hidratação da anidrita. Neste
trabalho, todo o estudo foi realizado utilizando a selenita.

1.3.1 Tipos de Gipsita

Selenita

A selenita (CaSO4 · 2H2O) possui uma célula unitária monoclínica com os eixos
a = 0, 57 nm, b = 1, 5 nm e c = 0, 65 nm [34]. Devido ao seu preço, disponibilidade
e propriedades físico-químicas, a gipsita encontra enormes aplicações na agricultura e
engenharia civil [34, 35, 36, 37, 38]. Além disso, sua estrutura peculiar, onde as moléculas
de H2O são posicionadas entre as unidades de CaSO4, criando fracos elos de ligação de
hidrogênio entre os planos SO4 adjacentes na direção [010] (eixo b), motivou estudos
específicos sobre crescimento/dissolução de gesso em condições aquosas [39, 40, 41]. A
parte (a) da Figura 1a mostra a estrutura da selenita e em (b) temos o cristal translúcido
do material.

Figura 1 – (a) Vista lateral da estrutura atômica da selenita – CaSO4 · 2H2O. O eixo
cristalográfico b está indicado na figura. Os átomos estão identificados para facilitar a
visualização. (b) Fotografia de um cristal de selenita altamente transparente. A estrutura
mostrada em (a) foi calculada pelo ProfºAnanias Alencar da UFVJM.
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Bassanita

A Bassanita (2CaSO4 ·H2O) é uma forma mineral de origem rochosa de sulfato de
cálcio. Foi descoberta em 1906 pelo geólogo italiano Francesco Bassani (1853-1916) em
uma rocha vulcânica, na região do Vesúvio, e posteriormente veio a ser batizada em sua
homenagem.

Quimicamente é muito semelhante à selenita, porém, possui dureza variável em
função da quantidade de moléculas de água no interior da rede. Cristaliza-se sob a forma
ortorrômbica, possui coloração incolor ou branco neve e densidade 2, 7g/cm3 [42]. Um
exemplo da estrutura cristalina da bassanita pode ser observado na Figura 2a e seu aspecto
natural na Figura 2b.

Figura 2 – a) CaSO4 · 1
2 H2O, vista na direção (100) [43]. (b) Fotografia do cristal de

bassanita.

Anidrita

A anidrita (CaSO4) é uma forma mineral de origem rochosa de sulfato de cálcio.
Quimicamente é muito semelhante à selenita, porém, mais dura e pesada, cristalizando
sob a forma ortorrômbica. Apresenta três direções de clivagem perfeita, paralelas aos três
planos de simetria. A dureza Mohs está entre 3 e 3, 5, sua cor é branca, às vezes acinzentada,
azulada ou roxa. O brilho é perolado ou vítreo. Quando exposto à água, o anidrito se
transforma rapidamente no gesso mais comum CaSO4 · 1

2 H2O pela absorção de água. Essa
transformação é reversível em condições atmosféricas normais [44]. Ocorre normalmente
na forma de massas granulares e é muitas vezes encontrada como revestimento da parte
superior de formações salinas. Sob determinadas condições naturais a anidrita hidrata-se
lentamente formando selenita. A anidrita é usada como matéria-prima na indústria química
e na composição de fertilizantes e cimento. Um exemplo da estrutura da anidrita pode ser
observado na Figura 3a e seu aspecto natural na Figura 3b.
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Figura 3 – (a) Modelo da célula cristalina de CaSO4 [45]. (b) Fotografia do cristal de
anidrita.

1.4 Processos de calcinação

A maioria das variantes da gipsita, incluindo a selenita, são minerais de sulfato de
cálcio na forma di-hidratada com composição CaSO4 · 2H2O. Comercialmente esse mesmo
mineral é calcinado em temperaturas médias de 160 ◦C, onde perde parte da água e assume
a composição hemidratada CaSO4 · 1

2 H2O. Acima dos 800 ◦C ocorre sua desidratação total
obtendo-se o CaSO4. Outros produtos e sub-produtos, como será descrito na seção 1.5, são
obtidos e comercializados com a selenita processada acima desta mesma temperatura [30].

O grande interesse pela gipsita é atribuído a uma característica peculiar que consiste
na facilidade de desidratação e reidratação. A gipsita perde 3/4 da água de cristalização3

durante o processo de calcinação, convertendo-se a um sulfato hemi-hidratado de cálcio
CaSO4 · 1

2 H2O que, quando misturado com água, pode ser moldado e trabalhado antes de
endurecer e adquirir a consistência mecânica da forma estável re-hidratada.

São conhecidas cinco fases durante o processo de calcinação da gipsita CaSO4 · 2H2O.
Devido ao fato de o teor de água e as impurezas presentes na estrutura cristalina serem
variáveis dentre os tipos de gipsita, as faixas de temperaturas abaixo relacionadas podem
sofrer desvios, bem como a quantidade de água retida e liberada em cada etapa. Essa
variação da água é dada por 0, 06 < ε < 0, 11 [46, 47, 48], a saber:

• entre 20 ◦C e 60 ◦C, gipsita CaSO4 · 2H2O ;

• entre 60 ◦C e 200 ◦C, hemidrato ( CaSO4 · 1
2 H2O+ 3

2 H2O );

• entre 200 ◦C e 350 ◦C, anidrita III (CaSO4 · εH2O + (1− ε) · 1
2 H2O);

3 Água de cristalização é a água que ocorre em cristais mas não é ligada covalentemente a molécula ou
íon hospedeiro
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• entre 350 ◦C e 800 ◦C, anidrita II (CaSO4 + ε ·H2O);

• entre 800 ◦C e 1250 ◦C, anidrita I (CaSO4), e

• acima de 1250 ◦C, se decompõe em CaO + SO3.

No processo de calcinação, a uma temperatura entre 60 ◦C e 200 ◦C, a gipsita
perde parte da água de cristalização e assume a forma de hemidrato (gesso) [49].

CaSO4 · 2 H2O
Selenita

160 ◦C−−−−→ CaSO4 ·
1
2 H2O

Gesso

+ 3
2 H2O
Vapor

(1.1)

• Entre 200 e 350 ◦C forma-se a anidrita III, também conhecida como anidrita ativa,
um produto solúvel em água e instável que pode absorver umidade atmosférica e
passar à forma de hemidrato. Essa propriedade torna a anidrita III um produto com
características apropriadas para uso como acelerador de tempo de presa (tempo de
pega4);

• Na faixa de temperatura entre 350 e 800 ◦C obtém-se a anidrita II, um produto
praticamente desidratado, insolúvel, com natureza mineralógica semelhante à anidrita
natural;

• Entre as temperaturas de 800 e 1250 ◦C forma-se um produto inerte, sem aplicação
industrial;

• A partir dos 1250 ◦C ocorre a dissociação do sulfato de cálcio com formação do CaO
livre.

O processo de calcinação pode ser realizado em diferentes tipos de fornos, os quais
devem assegurar uma distribuição e desidratação regular do material. A calcinação pode
ser obtida por via seca ou por via úmida. O processo pode ser direto (quando os gases de
combustão entram em contato com a gipsita) ou indireto (em fornos tubulares dotados de
cilindros concêntricos, onde os gases quentes circulam no cilindro interno e o minério no
cilindro externo). O funcionamento pode ser intermitente ou contínuo. A calcinação da
gipsita pode ocorrer em fornos sob pressão atmosférica ou em autoclaves [50].

Existem ainda outros métodos de calcinação empregados para obtenção de produtos
com maior controle de qualidade e estabilidade de pega e cura, para aplicações mais
específicas especialmente na área da saúde. Geralmente são obtidos as fases anidrita II
e III por calcinação em autoclaves, no entanto, este não será um tema abordado neste
trabalho.
4 Tempos de pega referem-se às etapas do processo de endurecimento, solidificação ou enrijecimento do

cimento e, em consequência, do concreto.
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1.5 Aplicações

Nos processos a seco, utilizados na produção de gesso, depois da calcinação, o gesso
é transferido para um silo de repouso, onde ocorre o resfriamento. A seguir, se houver
necessidade, o produto é moído e misturado a aditivos, antes do ensacamento. Os aditivos
podem ter diferentes funções [51, 52]:

1. Modificador de tempo de pega (acelerador ou retardador): usados para adequar o
tempo de pega. Como exemplos de aditivos comumente usados com essa finalidade,
podem ser citados o sulfato de potássio (acelerador) e o bórax (retardador);

2. espessantes: usados para aumentar a consistência da pasta de gesso. O amido pode
ser utilizado com essa finalidade;

3. retentores de água: usados com o objetivo de garantir uma recristalização homogênea
e eficiente da pasta de gesso. Reagentes derivados de ésteres de celulose costumam
ser utilizados com essa finalidade;

4. fluidificantes: usados para possibilitar a redução da quantidade de água durante
o empastamento. A redução da relação água/gesso contribui para o aumento da
resistência mecânica da peça obtida após o endurecimento da pasta;

5. impermeabilizantes: são produtos que provocam a obstrução dos poros da massa de
gesso proporcionando um certo grau de impermeabilidade à água;

6. umectantes: usados para evitar o surgimento de grumos indesejáveis, durante a
preparação da pasta de gesso;

7. aerantes: usados em situações onde se deseja incorporar ar nas pastas de gesso;

8. reforçadores de aderência: aditivos à base de polímeros sintéticos solúveis em água
são usados quando há necessidade de aumentar a aderência das pastas de gesso.

Com base nessa vasta gama de aplicações, estudar as propriedades desse material, na
escala nanométrica, pode representar um passo bastante relevante para o desenvolvimento
de novos sistemas. Vale ressaltar que, nessa escala, a redução de tamanho leva ao aumento
da área superficial, aumentado a reatividade e eficiência dos sistemas.
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Capítulo 2

Técnicas Experimentais Empregadas

Neste Capítulo serão descritas as técnicas de Microscopia de
Varredura por Sonda (SPM - Scanning Probe Microscopy) em-
pregadas no trabalho. Inicialmente será apresentado o princípio
geral de funcionamento da técnica de SPM. Em seguida, serão
descritos os detalhes operacionais de cada modo de medida utili-
zado. Faremos um breve resumo da técnica de difração de raios
X e espectroscopia Raman. Destaca-se que medidas de espec-
troscopia Raman foram realizadas pelos nossos colaboradores,
a doutoranda Jéssica Lemos e o seu orientador, ProfºCristiano
Fantini, ambos do Departamento de Física da UFMG, com
o intuito de verificar os efeitos produzidos pela calcinação na
estrutura da Selenita.
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2.1 Microscopia de Varredura por Sonda

O microscópio de varredura por tunelamento (STM - Scanning Tuneling Microscopy)
é o primeiro da família de microscópios de sondas, inventado em 1981 pelos cientistas
suíços Gerd Binnig e Heinrich Rohrer. Em seus trabalhos, eles mostraram que essa é
uma maneira bastante simples e eficaz de estudar uma superfície, com alta resolução.
Após a criação do microscópio de tunelamento, a microscopia de força atômica (AFM
- Atomic Force Microscopy), microscopia de força magnética (MFM - Magnetic Force
Microscopy), microscopia de força elétrica (EFM - Electric Force Microscopy), microscopia
óptica de varredura em campo próximo (SNOM - Scanning Near-Field Optical Microscopy)
e muitas outras técnicas, com princípios de funcionamento semelhantes, foram agrupadas
e nomeadas como Microscopias de Varredura por Sonda.

A arquitetura do SPM permite que toda essa gama de técnicas possa ser executada
em um único equipamento, apenas com o ajuste de parâmetros e utilização de acessórios
adequados. Essas combinações permitem que sejam possíveis caracterizações tanto em
sólidos quanto em líquidos. É possível medir forças repulsivas ou atrativas de atrito, de
van der Waals, magnéticas e elétricas. Outra característica das técnicas abarcadas no SPM
é a possibilidade de manipulação física ou química da amostra, a nível atômico utilizando
a ponta da sonda.

Todo equipamento SPM, independente da técnica utilizada, possui em sua configu-
ração alguns elementos comuns. Na Figura 4 estão ilustrados os principais componentes
de um SPM: a sonda mecânica (A); mecanismo de feedback da interação sonda-amostra
(C); sistema de posicionamento preliminar da sonda sobre a amostra (D) e unidade de
controle do sistema (E).

Conforme mostra a Figura 4, o princípio de funcionamento pode ser resumido
da seguinte maneira: a sonda mecânica (A) é colocada em contato ou muito próxima
da superfície da amostra (F) que se quer investigar, o que dá origem a uma interação
altamente localizada entre elas. O scanner piezoelétrico (B) movimenta lateralmente a
amostra em relação à sonda, descrevendo um padrão de varredura. Um mecanismo de
monitoração (C) detecta a variação da interação sonda-amostra, durante a varredura, por
meio da mudança de posição do laser (H) em um fotodetector (G) e esta informação é
passada a um sistema de realimentação que controla a posição vertical da sonda. Esse
processo é controlado por um computador (E) que movimenta o scanner, recebe os dados
e os converte, formando a imagem da amostra. Com o objetivo de posicionar a sonda sobre
uma determinada região da amostra, o sistema possui um mecanismo de aproximação
manual (D).

Dois componentes são especialmente importantes aqui: o controlador piezoelétrico
e o sistema de controle de feedback da sonda mostrados nas partes (a) e (b) da Figura 5.
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Figura 4 – Representação esquemática de um Microscópio de Varredura por Sonda [53]

Tal importância se deve ao fato de que todo o princípio de funcionamento consiste da
movimentação da amostra em um plano, geralmente denominado "plano XY"fazendo
com que a superfície da amostra seja analisada pela ponta da sonda. Simultaneamente
a esse movimento do "plano XY", um segundo sistema de controle (FS), Figura 5b, faz
com que a ponta da sonda execute um movimento altamente controlado na direção ±Z,
acompanhando o relevo da amostra.

O "scanner"piezoelétrico possui algumas formas distintas de fabricação e operação,
variando de um fabricante para outro. A título de ilustração, na Figura 5a temos um
modelo tubular, observa-se no diagrama elétrico, que o movimento da amostra, que
geralmente fica em uma superfície plana apoiada no topo deste "tubo", é controlado com
uma combinação vetorial dos deslocamentos criados por diferenças de potencial (d.d.p.)
aplicadas em direções opostas e a um ângulo defasado em 90◦, provendo, teoricamente,
infinitas posições ao sistema. Certamente esse número de posições é limitado ao controle
eletrônico que produz essa d.d.p., caracterizando assim uma limitação ao parâmetro da
resolução da movimentação lateral da amostra em relação a sonda. Outro mecanismo,
ainda mais sofisticado, é o controle de feedback da sonda. Enquanto a amostra está se
movendo é necessário que haja um controle da ponta da sonda, caso contrário poderia
haver uma colisão entre a sonda e a amostra (neste contexto, o termo contato será utilizado
mais adiante). Na Figura 5b podemos observar a sonda (PT), o sistema de controle do
feedback (FS), o parâmetro de entrada definido pelo operador (P0) e o sistema de controle
de parâmetros idênticos aos inseridos pelo usuário (P). Esse último sistema de controle
permite que o SPM possa trabalhar com uma ampla variedade de sondas, fazendo a leitura
de diversos tipos de grandezas, onde (P), faz constantemente a leitura do sinal da ponta
(PT), compara com o ajuste (P0), faz os ajustes necessários em (FS) e retorna uma saída
para a unidade (E) da Figura 4.
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Figura 5 – (a) Modelo de scanner piezo tubular. (b) Disgrama de blocos do sistema de feedback,
onde P0 é o setup inicial feito pelo operador, FS é o controle da automação do SPM, PT a sonda
e Z0 a altura da sonda em relação a amostra também ajustada pelo operador (Adaptado da
referência [54]).

2.2 Microscopia de Força Atômica - AFM

Uma das principais aplicações do SPM, é a Microscopia de Força Atômica (AFM -
Atomic Force Microscopy).

O princípio de funcionamento do AFM é a medida da força de interação entre a
ponta e amostra. Uma sonda extremamente fina (∼ 100 Å de diâmetro), montada sobre a
extremidade livre de uma alavanca, que mede entre 100 e 200 µm, varre a superfície da
amostra em análise. Alguns modelos de sondas são exibidos na Figura 6.

Figura 6 – Micrografia de sondas de AFM. (a) Alavanca retangular [55] e (b) alavanca
triangular [56] e (c) Imagem da ponta da sonda com um raio de 1nm. Um dos modelos
com menor dimensão disponível atualmente [57].

No AFM, o fotodiodo (G) da Figura 4 possui quatro regiões distintas, cada uma
capaz de converter um sinal elétrico distinto, representados na Figura 7a. Ao interagir com
a amostra, a ponta da sonda faz com que esta sofra diferentes tipos de deflexões, fazendo
com que o laser atinja o fotodetector em pontos distintos conforme as partes (b) e (c) da
Figura 7. Os números de 1 a 4 representam as quatro regiões distintas do fotodiodo. Na
Figura 7b, observa-se que o ponto vermelho está levemente acima do meio, dessa forma, a
soma das tensões geradas por 1 e 2 será maior que a soma gerada por 3 e 4. De forma
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(a) (b) (c)

Figura 7 – Representação esquemática do diodo fototedector, com quatro regiões distintas.
Conforme a interação da ponta com a amostra, o laser (em vermelho) pode se deslocar vertical
(b) ou lateralmente (c) permitindo as medidas de tração e torção da alavanca. (Adaptado da
referência [54]).

análoga para a Figura 7c. Com base na combinação das tensões geradas, o sistema de
feedback é capaz de transduzir as informações provenientes da amostra para um sistema
de saída de dados como um movimento em Z ou XY.

As forças de interação podem ser atrativas ou repulsivas, dependendo da distância
sonda-amostra, conforme mostra a Figura 8. A longas distâncias (d>1 µm), praticamente
não há qualquer interação. A medida que a sonda se aproxima da amostra (d< 50 nm)
forças atrativas de van der Waals passam a atuar entre elas. A força atrativa aumenta com
a aproximação da sonda, até que a distância sonda-amostra seja da ordem da separação
inter-atômica (d∼ 0, 5 nm). A partir desse ponto, intensas forças eletrostáticas repulsivas
entre as nuvens eletrônicas das camadas de valência da sonda e da amostra passam a
atuar e a força resultante total passa a ser repulsiva. Nessa região, diz-se que a sonda
está em contato físico com a superfície da amostra. Um modelo utilizando o potencial de
Lennard-Jones permite a identificação dos regimes de interação sonda-amostra [54].

Conforme o caráter da interação, atrativo ou repulsivo, pode-se definir alguns modos
de operação na técnica de AFM. São eles: Contato (C), onde a interação sonda-amostra é
repulsiva; Não Contato (NC), com interação atrativa; e Contato Intermitente (CI), onde
o regime ora é atrativo, ora é repulsivo. A escolha da utilização de cada modo depende
das características da superfície da amostra e das propriedades que se está interessado em
analisar.



Capítulo 2. Técnicas Experimentais Empregadas 25

Figura 8 – Curva esquemática mostrando a dependência da força de interação sonda-
amostra em função da separação entre elas e sua relação com os modos de operação do
AFM [53].

Modo contato

No modo contato a sonda é colocada em contato físico com a amostra. A força
de interação é repulsiva e permite obter imagens com altíssima resolução a nível atômico
desde que a amostra não possua a superfície macia. Neste caso, o atrito entre a sonda e a
amostra podem danificar a superfície.

Durante a varredura, a sonda desliza sobre a superfície da amostra enquanto a
alavanca sofre deflexões acompanhando a morfologia da superfície. Em geral, utilizam-se
sondas de constante elástica baixa (0, 01 N/m a 1, 0 N/m).

À medida que a sonda varre a superfície e a alavanca acompanha a sua morfologia,
o feixe do laser pode ser refletido para a parte superior ou inferior do fotodetector. Quando
a ponta atinge uma região “mais alta” da superfície, há um aumento da força de interação
e da deflexão da alavanca tal que a intensidade do laser é maior na parte superior do
fotodetector. Por outro lado, se a sonda atinge uma região “mais baixa” da superfície,
ocorre uma diminuição da força de interação e uma nova deflexão da alavanca, agora sendo
a intensidade do laser maior na parte inferior do fotodetector. Essa relação de intensidade
é percebida pelo sistema comparando a soma das regiões 1 e 2 com as regiões 3 e 4, como
ilustrado na Figura 7b. Em ambos os casos, o sistema de realimentação do AFM usará
esse sinal recebido do fotodetector para determinar a tensão à ser aplicada ao scanner, de
modo a encolhê-lo ou dilatá-lo, visando manter a força de interação sonda-amostra em seu
valor de referência inicial [53, 54, 58].
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Modo não contato

No modo não-contato (NC) a distância entre a sonda e a amostra é da ordem de 1
à 10 nm. Esse modo apresenta a vantagem de não danificar a amostra, pois em princípio
não há contato físico com a sonda, porém, a resolução fica limitada pela distância sonda
amostra.

Durante a varredura no modo NC a sonda oscila com uma frequência conhecida
(ω) sobre a camada da amostra não tocando sua superfície. O sistema de controle da
automação (FS da Figura 5b) mantém a distância sonda-amostra constante em um regime
no qual a força é atrativa.

Enquanto no modo contato se monitora a deflexão da sonda, no modo não contato,
o sistema monitora a frequência de ressonância ou amplitude de oscilação da alavanca.

A frequência de oscilação da sonda é próxima da frequência de ressonância da
alavanca (100 kHz a 400 kHz). As forças de interação nesse modo são muito fracas
(∼ 10−12 N) e o sinal medido no fotodetector é pouco intenso, o que limita a resolução
da imagem. Nesse modo de operação utilizam-se sondas com constantes elásticas altas
(20 N/m a 100 N/m), feitas geralmente de Si. Isso torna o modo NC apropriado para
estudar amostras macias e elásticas [53, 58].

Modo contato intermitente

No modo contato intermitente (CI), também conhecido como Tapping®, a sonda
oscila sobre a superfície da amostra, tocando-a periodicamente. Esse modo reúne vantagens
dos dois modos anteriores: como há contato físico entre a sonda e a amostra, consegue-se
altas resoluções (∼ 1 nm). Mas, como a movimentação é feita no ar, a força de atrito
entre a sonda e amostra é bastante reduzida, eliminando os problemas de deformação
da amostra presentes no modo contato. De forma análoga ao modo NC, monitora-se a
frequência de ressonância ou amplitude de oscilação da sonda. A frequência de oscilação
da sonda é próxima à frequência de ressonância da alavanca tipicamente (100 kHz a 400
kHz).

A amplitude de oscilação da sonda também é monitorada pelo fotodetector. Uma
amplitude pré-definida é mantida constante pelo sistema de controle da automação, como
sendo a referência. Quando a sonda oscila livre da interação com a superfície ela o faz
com uma amplitude tipicamente maior que 20 nm. À medida que a sonda se aproxima da
superfície, a força de interação sonda-amostra leva à redução da amplitude da oscilação.
Enquanto a amostra é varrida pela sonda, a amplitude da oscilação varia de acordo com
as características morfológicas da superfície da amostra. Em cada ponto da amostra a
amplitude de oscilação da sonda é informada ao sistema de controle, que encolhe ou dilata
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o scanner de modo a reconstituir a amplitude de referência para a oscilação gerando assim,
o sinal da topografia da amostra [53, 58].

2.3 Microscopia de Potencial de Superfície

A técnica de potencial de superfície (SKPM - Scanning Kelvin Probe Microscopy) é
uma técnica de duas passagens [54]. Na primeira passagem é feita uma imagem topográfica
da amostra no modo contato intermitente (excitação mecânica da alavanca). Então a
sonda é levantada da superfície e a varredura é repetida, mas dessa vez, a alavanca é
excitada eletricamente por uma tensão VAC aplicada entre a ponta e amostra [59]. O
sistema de feedback muda o potencial VDC da ponta até que este seja exatamente igual
ao potencial da superfície. O sinal elétrico resultante é uma informação relacionada à
distribuição do potencial da superfície ϕ(x, y) e ao gradiente da capacitância do sistema.
A Figura 9 mostra, esquematicamente, o funcionamento desta técnica [53].

Figura 9 – Representação esquemática mostrando o funcionamento da técnica de Micros-
copia de Potencial de Superfície – SKPM [53].

Essa técnica também será empregada para caracterização dos flocos de selenita,
antes e depois do processo de calcinação.

2.3.1 A análise do sinal elétrico

Se a sonda, cuja alavanca possui uma constante elástica k, oscila com uma frequência
ω0 sob a ação de uma força variável F , então:

ω0 = c(m)
√
k (2.1)

A Equação 2.1 corresponde ao caso geral de ω0 =
√
k

m
. Se considerarmos o efeito

de um gradiente de força, ∂F
∂z

, atuando na direção de oscilação, o valor efetivo de k fica
reduzido e ocorre uma mudança na frequência de oscilação da sonda:

ωF = c(m)
√
k − ∂F

∂z
(2.2)
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Assim, podemos calcular a variação produzida na frequência de oscilação da sonda,
pela força variável, F :

∆ω = ωF − ω0 = c(m)
(√

k − ∂F

∂z
−
√
k

)
(2.3)

Evidenciando o fator
√
k teremos:

∆ω = c(m)
√
k

(√
1− 1

k

∂F

∂z
− 1

)
(2.4)

Se ∂F
∂z
� k, podemos usar uma expansão em série de Taylor

(
√

1− x ≈ 1 − x

2

para x� 1
)

então: √
1− 1

k

∂F

∂z
≈ 1− 1

2k
∂F

∂z
(2.5)

Substituindo a Equação 2.5 na Equação 2.3 obtemos:

∆ω = ω0

1− 1
2k
∂F

∂z
+ 1

 (2.6)

Assim, chegamos na equação fundamental para a variação de frequência de oscilação
de uma alavanca, oscilando sob a ação de uma força variável [54]:

∆ω = −ω0

2k
∂F

∂z
(2.7)

De modo geral, podemos aplicar uma tensão alternada (VAC) e/ou uma contínua
(VDC) durante a obtenção de medidas elétricas utilizando o SPM. Considere uma diferença
de potencial constante, V0, e uma alternada V∼ = V1sen(ωt) aplicada entre a sonda e
a amostra [59]. Supondo que a superfície da amostra esteja em um potencial qualquer
ϕ(x, y), a diferença de potencial ponta-amostra será dada por:

V = V0 + V1sen(ωt)− ϕ(x, y) (2.8)

e a capacitância do sistema C, sob tensão V , armazenará uma energia [59]:

E = C(z)V 2

2 (2.9)

Então a força elétrica de interação ponta-amostra pode ser escrita como:

~F = −~∇E (2.10)

e a componente z da força elétrica agindo na ponta dada por:

FZ = ∂E

∂z
= −1

2V
2∂C

∂z
= −1

2 [V0 − ϕ(x, y) + V1sen(ωt)]2 ∂C
∂z

(2.11)
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Substituindo Equação 2.8 na Equação 2.11

FZ = −1
2

{
[V0 − ϕ(x, y)]2 + 2 [V0 − ϕ(x, y)]V1sen(ωt) + 1

2V
2

1 [1 + cos(2ωt)] ∂C
∂Z

}
(2.12)

Da Equação 2.12 verificamos que a força de interação é a soma de três componentes:

1. Uma componente que não oscila:

FZ(ω=0) = −1
2

{
[V0 − ϕ(x, y)]2 + 1

2V
2

1

}
(2.13)

2. Uma componente que oscila em ω:

FZ(ω) = −{[V0 − ϕ(x, y)]V1sen(ωt)} ∂C
∂Z

(2.14)

3. Uma componente que oscila em 2ω:

FZ(2ω) = −
{

1
4V

2
1 cos(2ωt)

}
∂C

∂Z
(2.15)

A equação Equação 2.14 descreve o sinal de SKM. O sistema de feedback muda o
potencial V0 da ponta até que este seja exatamente igual ao potencial da superfície. O sinal
elétrico resultante é uma informação relacionada à distribuição do potencial da superfície
ϕ(x, y) e ao gradiente da capacitância do sistema.

2.4 Difração de raios X

Os raios X foram descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen
(1845-1923); aproximadamente um ano após a descoberta, dezenas de livros, e milhares de
panfletos e artigos já haviam sido publicados sobre o assunto.

Raios X são emissões eletromagnéticas com comprimento de onda compreendido
entre 10−8 m e 10−11 m. Apresentam propriedades típicas de ondas como polarização,
interferência e difração, da mesma forma que a luz visível e todas as outras radiações
eletromagnéticas.

Para um raio X de frequência determinada ν, a energia do fóton é

E = hν (2.16)

ou em função do comprimento de onda λ,

E = h
c

λ
(2.17)

onde h é a constante de Planck.
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Em equipamentos de raios X convencionais, sua produção é obtida pela desacelera-
ção de um feixe de elétrons de alta energia em um material metálico. Esse processo de
frenagem é denominado bremsstrahlung, de origem alemã (bremsen= frear e Strahlung=
radiação) onde a diferença de energia cinética é convertida em radiação. A Figura 10
representa esquematicamente esse processo: entre o filamento e o alvo é aplicado uma
diferença de potencial (ddp) da ordem de 101 kV. Além disso ao interagir com o alvo
metálico, o feixe incidente excita as camadas do elemento metálico do alvo.

Figura 10 – Esquema de um tubo de raios X [60].

Elétrons de alta energia cinética inicial Ecin são desacelerados pela interação com
o núcleo pesado do alvo, e a energia que ele perde aparece na forma de radiação como
um fóton de raios X. Os elétrons interagem com o núcleo carregado através do campo
coulombiano, transferindo momento para o núcleo. A desaceleração resultante causa a
emissão do fóton.

Observa-se que ao se aumentar a diferença de potencial entre os terminais, aumenta-
se a intensidade e a faixa de comprimentos de onda produzidos pelo tubo. A relação entre
a variação de energia cinética e o comprimento de onda mínimo de radiação emitida é
dado por:

Ecin − E ′cin = hc

λmin
(2.18)

Como haverá diferentes taxas de desaceleração, comprimentos de onda de radiação
são produzidos constituindo uma região contínua, e esse padrão de emissão caracteriza
um espectro contínuo de raios X [61]. Reescrevendo a Equação 2.18 e assumindo que
∆Ecin = eV , onde V é a ddp entre o filamento e o alvo,

eV = hc

λmin
(2.19)

em que λmin representa o limite mínimo dos comprimentos de onda emitidos no processo
de bremsstrahlung.
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A Figura 11 [62] mostra, de forma esquemática o fenômeno a nível atômico. Quando
um elétron incidente atinge o alvo (I), um elétron da camada K de um átomo do material
é liberado na forma de fotoelétron (II), fazendo com que haja uma vacância nessa camada.
Para ocupar o espaço deixado por esse elétron, um outro elétron de uma camada mais
externa passa à camada K (III), liberando energia na forma de um fóton de raio X (IV).
A energia desse fóton corresponde à diferença de energia entre as duas camadas.

Figura 11 – Esquema da produção de raios X a nível atômico [62].

Uma análise mais detalhada é mostrada na Figura 12 [63], onde podemos observar
as transições possíveis para o elemento cobre, denominadas Kα1 e Kα2.

Figura 12 – Transições eletrônicas permitidas para o cobre [64].

Como os níveis de energia dos elétrons apresentam valores muito bem definidos
para cada elemento, os raios X decorrentes deste processo são denominados característicos
de cada elemento. No caso do cobre o comprimento de onda é de 1,54 Å [61, 65].

Lei de Bragg

Em 1913 por William Henry Bragg e William Lawrence Bragg propuseram uma
equação básica para estudo da estrutura cristalina pelo método de difração de raios X,
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pois envolve grandezas macroscópicas de fácil medição tais como o ângulo de incidência
e difração (θ), e grandezas em escala atômica tal como a distância intermolecular (d),
confirmando a natureza ondulatória da radiação (λ).

A teoria de Bragg baseia-se no fato de que os materiais cristalinos possuem uma
ordenação espacial dos átomos de longo alcance. Na Figura 13 [66] podemos observar
planos cristalográficos paralelos, os quais são designados pelos índices de Miller (hkl) e
separados por uma distância interplanar d. Observamos um feixe de raios X, monocromático
e coerente, com comprimento de onda λ, incidindo sobre os planos segundo um ângulo θ. Os
raios 1 e 2 são espalhados em A e B, respectivamente. Considerando que a trajetória dos
raios terão percursos diferentes em função do ângulo de incidência θ, quando a diferença
CB +BD for igual a um número inteiro (n) de comprimentos de onda (λ) haverá uma
interferência construtiva. Assim, a condição para que ocorra uma interferência construtiva
é

CB +BD = nλ (2.20)

nλ = 2dsenθ (2.21)

A Equação 2.21 é conhecida como a lei de Bragg, onde n representa a ordem da
reflexão. Quando essa condição é satisfeita, a interferência será construtiva entre os raios 1
e 2 e o feixe difratado terá intensidade máxima gerando raias ou picos característicos da
organização atômica do material analisado [65, 67].

Figura 13 – Esquema representativo da geometria descrita pela lei de Bragg para
n=2 [66].

Difratômetro de raios X

A técnica de difração de raios X passou a ser utilizada com maior frequência a
partir de 1950, com o surgimento dos primeiros difratômetros manuais e, em 1980, os
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automatizados. Basicamente é constituído de três componentes: tubo de raios X, porta
amostra e detector de radiação. Nesse procedimento a amostra empregada usualmente
deve estar transformada em mistura de pó homogênea para medições por difração de
policristais.

Em seu funcionamento, o difratômetro opera segundo uma geometria denominada
Bragg-Brentano (Figura 14), o arranjo é tal que quando a amostra faz um ângulo θ
com o feixe incidente, o detector mede a intensidade do feixe difratado num ângulo 2θ em
relação ao feixe incidente, mantendo sempre a condição de difração. Este acoplamento é
denominado de condição de parafoco (assegura que o ângulo entre os feixes incidente e
difratado (2θ), será o dobro do ângulo de incidência). Desta forma, o detector é montado
sobre uma plataforma móvel que gira em torno da amostra, a sua posição em função de
2θ é determinada eletronicamente.

A medida em que o detector percorre a distância angular de 2θ, as diferentes
intensidades captadas são lançadas em um gráfico denominado difratograma, em geral,
com unidades de contagens por segundo (CPS) em função dos valores de 2θ.

Haverá considerável intensidade de radiação difratada quando os planos atenderem
à lei de Bragg. Dessa forma, o difratograma apresenta um conjunto de picos associados
aos planos cristalográficos, ou seja, vários picos em uma única varredura em 2θ [65, 67].
Como o padrão gerado é típico de cada material, a técnica é utilizada para identificação
da estrutura dos mesmos.

Figura 14 – Esquema representativo da geometria Bragg-Brentano [68].
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Componentes essenciais

É essencial garantir que a radiação produzida no tubo incida somente na amostra,
caso contrário, a análise exibida no difratograma poderá ser afetada por componentes do
porta amostras e outras partes do equipamento.

Para assegurar que o feixe incida somente em uma região do porta amostras, alguns
recursos são empregados. A fonte gera o feixe de raios X, que após passar pelo colimador
de placas paralelas (fendas soller) e pela fenda de divergência, incide na amostra.

A função da fenda soller é limitar a divergência lateral do feixe de raios X, de
modo que apenas a superfície da amostra receba o máximo possível da irradiação colimada
lateralmente, evitando que a radiação incidente atinja o porta-amostra, e consequentemente
produzindo interferência nos resultados do difratograma.

O feixe difratado passa pela fenda de dispersão, pelo colimador e em seguida pela
fenda de recepção, sendo, então, captados no detector (Figura 15) [69, 65].

Figura 15 – Aplicação das fendas no sistema Bragg-Brentano [69].

Os raios X difratados são captados pelo detector de radiação. A superfície da
amostra permanece tangenciando o círculo de enfoque. Os colimadores de placas paralelas
limitam a divergência axial do feixe, controlando parcialmente a forma do perfil da linha
difratada.

2.5 Espectroscopia Raman

A espectroscopia Raman foi observada pela primeira vez em 1923, por Chan-
drashekhara Venkata Raman, um físico indiano. O efeito caracteriza-se quando um feixe de
luz intenso de frequência conhecida ν interage com um meio (amostra). Em uma descrição
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abreviada, pode-se dizer que no espalhamento inelástico de luz, a radiação eletromagnética
interage com a matéria através de seu campo elétrico, levando-a até um estado virtual,
assim chamado por não corresponder a um autoestado da molécula. Esse estado virtual
pode ter sua energia relaxada de dois modos: a molécula pode retornar ao estado vibrônico1

original ou pode retornar a um outro estado de diferente energia. No primeiro caso, tem-se
o espalhamento elástico de luz, ou espalhamento Rayleigh, enquanto que no segundo caso
tem-se o espalhamento inelástico, ou espalhamento Raman.

O espalhamento inelástico de luz pode resultar tanto em um fóton de menor energia,
quanto em um fóton de maior energia. No primeiro caso, o fóton incidente encontra a
molécula em um estado vibracional fundamental e o fóton espalhado a deixa em um estado
vibracionalmente excitado (Figura 16a); a diferença de energia entre o fóton incidente e o
espalhado corresponde, portanto, á energia necessária para excitar esse nível vibracional. O
mesmo acontece caso o fóton espalhado tenha maior energia que o fóton incidente: devido
à distribuição de Boltzman, existe um número finito de moléculas que, nas condições
ambientes, já estão vibracionalmente excitadas (Figura 16c) e quando a molécula retorna
ao estado fundamental a partir de um estado virtual, um fóton com maior energia do que
o fóton incidente é criado.

Figura 16 – Espalhamento de luz: (a) espalhamento elástico (Rayleiglt); (b) espalhamento
inelástico (região Stokes); (c) espalhamento inelástico (região anti-Stokes) [70].

No primeiro caso mencionado, tem-se o espectro Raman na chamada região Stokes
(fóton espalhado com energia menor que a do incidente), enquanto que no segundo,
na região anti-Stokes (fóton espalhado com energia maior que a do incidente). Além
da diferença de energia em valores absolutos, o espectro registrado nessas duas regiões
apresenta significativas diferenças de intensidade, já que na região anti-Stokes a intensidade
de uma banda é diretamente proporcional à população do nível vibracional correspondente,
que, por sua vez, é inversamente proporcional á energia necessária para popular esse nível.

Neste trabalho a utilização desta técnica teve o propósito de identificar a presença
de picos associados a vibrações dos grupos OH da molécula de água. A Figura 17 mostra
1 Uma transição vibrônica é aquela que envolve simultaneamente níveis eletrônicos e vibracionais da

molécula
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as regiões ativas no Raman para o grupo hidroxila.

Figura 17 – Espectro Raman típico da água. É possível observar três modos moleculares
ativos: bending, symetric streching e assymetric stretching [71].
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Capítulo 3

Resultados e Discussões

A seguir serão descritos os detalhes e os resultados experimentais
obtidos na caracterização de selenita antes e depois do processo
de calcinação. Serão apresentados os estudos envolvendo o
efeito da temperatura e tempo do processo nas propriedades
do material. A maioria das medidas foi conduzida utilizando as
técnicas de Microscopia de Varredura por Sonda, mas existem
resultados de espectroscopia Raman, feitos em colaboração com
a doutoranda Jéssica Lemos (DF-UFMG) que corroboram para
a interpretação da fenomenologia observada. Cálculos por DFT
estão sendo feitos em colaboração com o Profº Ananias Alencar
da UFVJM e Matheus Matos (DF-UFOP). Além de simulações
computacionais feitas pelo Profº Alan B. Oliveira (DF- UFOP).
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3.1 Caracterização da amostra bulk

A parte (a) da Figura 18 mostra o modelo estrutural da selenita feito por DFT.
Nele camadas de água estão intercaladas entre camadas de CaSO4. Em (b) temos uma
fotografia do cristal de selenita em sua forma bruta.

A investigação do cristal de selenita, apresentado no Capítulo 1, foi feita pela
técnica de difração de raios X com o objetivo de averiguar sua composição química e
estrutura cristalina.

Figura 18 – Modelo estrutural e caracterização da selenita. (a) A vista lateral da estrutura
atômica mostra CaSO4 · 2H2O. Por uma questão de clareza (fácil identificação da água
de hidratação), os átomos de O foram representados em azul nas moléculas de H2O e em
vermelho na estrutura de CaSO4. Os átomos de Ca, S e H são representados nas cores
verde, vermelho e cinza, respectivamente. (b) Amostra do mineral selenita investigado
pelas técnicas descritas neste capítulo. A amostra foi cedida por Antônio Pinto de Goes e
Lara Neto, colecionador, colaborador deste projeto.

Os resultados obtidos propuseram que o cristal possui a composição química
Ca4S4O24H16, com arranjo estrutural do tipo monoclínico e de densidade calculada pelos
dados obtidos a partir desta técnica de 2, 31 g/cm3 [72]. O sistema de banco de dados ainda
sugeriu a composição estequiométrica CaSO4 · 2H2O, corroborando com as informações
iniciais de que tratava-se de um cristal de selenita [72]. A Figura 19 mostra o difratograma
comparando os resultados da amostra em estudo, barras vermelhas no topo, com os picos
descritos na literatura para o material [73].
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Figura 19 – Difratograma de raios X em pó do mineral de selenita investigado neste
trabalho. Os picos da família da gipsita, marcados na parte superior da figura, descritos
por Valhov e colaboradores [73] apresentam uma compatibilidade de 100% com as medidas.

3.2 Preparação das amostras – Esfoliação Mecânica da Selenita

As amostras de selenita foram preparadas pelo método de esfoliação mecânica
do material bruto em substrato de silício dopado, coberto por uma camada de 300 nm
de óxido de silício crescido termicamente. O procedimento consiste em depositar uma
pequena porção do material granulado ou parte do floco em uma fita apropriada. Em
seguida, o material é espalhado em toda a fita e transferido para o substrato [74]. A
Figura 20 representa, esquematicamente, o processo. Uma vez preparada a amostra, o
silício é colado utilizando uma fita de carbono, ou tinta prata, numa placa metálica
específica para medidas no microscópio. Monocamadas, bicamadas e poucas camadas de
selenita foram identificadas utilizando microscopia ótica e, então, investigadas por SPM.

Figura 20 – Processo de esfoliação mecânica com o uso de fita adesiva [75, 76].
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O processo de esfoliação mecânica, se mostrou um método eficiente para obter
flocos de selenita [76]. O resultado dos primeiros processos com seus respectivos flocos são
exibidos na Figura 21a. Observa-se que foi transferida uma grande quantidade tanto de
cola quanto de flocos, com pouca área superficial. Diversas técnicas de esfoliação mecânica
foram utilizadas na tentativa de melhorar a qualidade dos flocos depositados. De acordo
com Huang e colaboradores [77], o aquecimento da fita com flocos de grafeno facilitou a
transferência dos mesmos. Partindo dessa nova possibilidade de aprimoramento da técnica,
constatou-se que a alternativa para melhorar a qualidade dos flocos depositados, e reduzir
ao máximo a contaminação do silício por cola, foi realizar um processo de tratamento
térmico na fita, sem a selenita. Isso porque trata-se de um material bastante sensível a
variação de temperatura, como será mostrado mais adiante. Foi utilizada a fita adesiva
mágica, da Scotch. Esta foi posicionada com a parte com a cola voltada para cima sobre
uma lâmina de vidro para microscópio e levada ao forno, ou estufa, em temperaturas
entre 130 e 150 ◦C por cerca de uma hora. Após esse período foram removidas do forno e
deixadas, ainda na lâmina, resfriando ao ar até a temperatura ambiente. Após resfriarem
foram, então, removidas da lâmina e feito o processo de esfoliação análogo ao utilizado para
o grafeno e demais materiais esfoliáveis. Na Figura 21b observa-se esfoliação da selenita
após o aquecimento da fita, mostrando que a superfície ficou mais limpa, sem a presença
de cola como na imagem da Figura 21a.

Figura 21 – Imagens de microscopia ótica (MO) de amostras de selenita esfoliadas
mecanicamente por métodos diferentes. (a) sem aquecer a fita e (b) após o aquecimento
da fita.

3.3 Caracterização das amostras por Microscopia Ótica

A microscopia óptica foi utilizada em diversas etapas ao longo deste trabalho. Sua
primeira utilização se dá na verificação da qualidade da esfoliação obtida, selecionando quais
amostras foram promissoras e quais não foram. Dizemos que uma amostra é “promissora”
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quando apresenta uma densidade de flocos mais homogênea na superfície da amostra como
aquela mostrada na Figura 21b.

Uma outra etapa importante é a denominada mapeamento da amostra, esse
processo permite que toda a superfície seja visualizada, no microscópio ótico, à procura
de flocos que possuam um conjunto de características adequadas ao que se espera obter
como resultado final para próxima etapa. Neste trabalho, a selenita apresentou uma ampla
variedade de cores de maneira análoga ao que ocorre com grafeno esfoliado [77], onde foi
possível definir espessuras acima dos 100 nm para as colorações amarela e rosa.

3.4 Caracterização das amostras por Microscopia de Varredura por
Sonda

As medidas de SPM foram realizadas em umidade ambiente ou em atmosfera
controlada de nitrogênio, utilizando-se uma câmara de controle de umidade. Neste trabalho,
foram empregados ambos microscópicos: Nanoscope 8 MultiMode SPM, da Bruker (DF-
UFMG) e um Park XE70 SPM (da Park Instruments) (Nano Lab – UFOP).

Sondas de silício dopadas (NSC35/AlBS) com constante de mola nominal k ∼
5 N/m, raio R ∼ 15 nm e frequência de ressonância ω0 ∼ 150 kHz foram empregadas
para caracterização morfológica das amostras. As medidas de topografia foram feitas
no Nano Lab/UFOP, Laboratório coordenado pelo Profº Fernando Gabriel Araújo, do
Departamento de Física da UFOP. Para medidas de SKPM, utilizamos sondas de silício
cobertas por um filme fino de cromo-ouro (CSC37 Cr/Au) com constante k ∼ 0, 8 N/m,
raio R ∼ 8 nm e frequência de ressonância ω0 ∼ 40 kHz. Todas as medidas elétricas
foram feitas no Laboratório de Nanoscopia, coordenado pelo Profº Bernardo R. A. Neves,
do Departamento de Física da UFMG.

3.5 Tratamento térmico: o processo de calcinação no bulk

O processo de aquecimento das amostras foi realizado em forno mufla com reves-
timento refratário, a pressão e ar atmosférico. O forno sempre foi pré-aquecido por pelo
menos uma hora, na temperatura à qual seria colocada a amostra. O tempo de permanência
da amostra dentro do forno foi sempre de uma hora. A amostra era apoiada sobre um
pedaço de chapa metálica, que era pré-aquecida junto com o forno, no intuito de evitar
variações no tempo de aquecimento da amostra em função da base de apoio (gradientes de
temperatura). Após o período de aquecimento, a amostra foi retirada e deixada resfriar ao
ar.
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Os primeiros ensaios de aquecimento foram realizados inserindo um pedaço da
amostra no formato de bulk. Na Figura 22, temos uma fotografia do aparato utilizado no
forno aquecido, bem como do floco de selenita antes e depois do processo de calcinação a
200 ◦C, a qual torna-se opaca, devido à remoção a água, tornando-se o mineral gesso [46].

Figura 22 – (a) Fotografia do forno utilizado para o processo de calcinação das amostras,
bem como do aparato de suporte. (b) Fotografia do flake de selenita antes e (c) depois do
processo de calcinação feita a temperatura de 200 ◦C por 1 hora. É possível notar que,
com a remoção da água, o flake deixa de ser translucido e fica opaco.

3.6 O processo de calcinação na selenita em nanoescala – Flocos
Finos

Após o entendimento a cerca do comportamento da selenita na forma de bulk
repetimos o teste para amostras em nanoescala. A Figura 23 mostra imagens de AFM de
flocos de selenita, mecanicamente esfoliados em um substrato de silício coberto com óxido.
As imagens foram feitas no modo contato intermitente, utilizando uma sonda de silício
padrão com frequência natural de oscilação ω0 = 345 kHz.

Com o intuito de investigar o efeito da temperatura, em função da espessura dos
flocos, mapeamos uma área com flocos altos (acima dos 10 nm) e mais baixos (abaixo de
10 nm) como aquele mostrado na Figura 23. Esses flocos apresentam-se no microscópio
ótico, em geral, na cor azul clara. Após um processo de calcinação em T = 300 ◦C, por 1 h,
percebe-se algo diferente: enquanto é a mesma frase ainda. Enquanto flocos altos como
o floco dentro do retângulo pontilhado preto da Figura 24a fica completamente alterado
em (b), graças ao processo de calcinação, o floco dentro do retângulo pontilhado amarelo
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Figura 23 – Imagens de AFM de diferentes flocos de selenita mecanicamente esfoliados.
É possível obter flocos de espessuras e formas diferentes como mostrado nas partes (a) e
(b).

permanece inalterado indicando que, possivelmente, não houve remoção de toda a água
da estrutura.

Este resultado é bastante interessante, uma vez que mostra a possibilidade de que
a remoção de água da estrutura, pode estar associada a espessura dos flocos. Ou seja, o
material, na escala nanométrica, apresenta um comportamento totalmente distinto do
material na escala macroscópica.

Figura 24 – Imagens de microscopia ótica (MO) da mesma região de uma amostra de
selenita, mecanicamente esfoliada, antes e após ser submetida, por 1 h, à temperatura de
300 ◦C. (a) antes do aquecimento e (b) após o aquecimento. Observa-se uma mudança
significativa da coloração da maioria dos flocos, com destaque ao floco dentro do quadrado
amarelo, que não muda de cor, enquanto o floco no retângulo preto muda completamente
tanto na cor quanto de forma.

A fim de verificar esse efeito, foi realizado um estudo de aquecimento in situ de
um floco de selenita. Propusemos que o efeito de não alteração de cor na microscopia ótica,
em flocos nanométricos, estava associado à não remoção completa da água da estrutura da
selenita. Assim, aquecendo a amostra e fazendo uma medida elétrica (SKPM) seria possível
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verificar que tipos de modificações estavam ocorrendo. O procedimento nas medidas de
aquecimento é semelhante do tradicional, o que difere é que, nesse caso, existe o controle
da temperatura da sonda e do scanner através de um aparato apropriado. A Figura 25
mostra a representação esquemática do aparato empregado.

Figura 25 – Representação esquemática do procedimento de aquecimento in situ em
uma amostra.

Na Figura 26 observa-se o resultado obtido para variação do sinal elétrico de
potencial de superfície em função da temperatura para um floco de selenita com espessuras
de 4− 7 nm.

Figura 26 – (a) Imagem topográfica de um floco de selenita na escala nanométrica. (b-i)
Efeito da temperatura no aquecimento in situ de um floco. Todas as imagens estão na
mesma escala de cor e possuem uma barra lateral de 10 µm.
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Uma análise quantitativa das imagens mostra que as variações nas medidas de
potencial de superfície são bastante sutis o que, mais uma vez, corrobora com a ideia de
que não está ocorrendo calcinação da amostra, nessa escala de tamanho. O resultado está
apresentado na Figura 27.

Figura 27 – Análise da variação de potencial de superfície do floco de selenita em função
da temperatura da amostra.

A Figura 28 mostra a morfologia da amostra antes e depois do processo de aque-
cimento. É possível notar que nenhuma alteração considerável acontece nessa escala. A
partir deste resultados, definimos que flocos finos seriam aqueles abaixo de 10 nm e que
acima dessa espessura seriam flocos espessos.
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Figura 28 – Imagens de topografia de um floco de selenita (a) antes e (b) depois do
processo de aquecimento. T = 300 ◦C por 1 h. Em (c) e (d) temos as respectivas imagens
óticas da região.

3.7 O processo de calcinação na selenita em nanoescala – Flocos
Espessos

Para confirmar a hipótese de que, na escala nanométrica, o processo de calcinação
ocorre de forma diferente, fizemos uma análise similar à descrita na seção anterior para
flocos com altura da ordem de dezenas de nanômetros. A primeira análise envolvendo
o processo de calcinação foi feita utilizando, novamente, microscopia ótica. Diversas
amostras foram submetidas ao processo de aquecimento, para acompanhar como seriam
o comportamento dos flocos analisando mudanças de cor e morfologia. Essa mudança
pode ser observada na Figura 29. Monitoramos a mesma área da amostra variando a
temperatura do processo de calcinação. Em flocos mais espessos, da ordem de dezenas de
nanômetros, a mudança na cor é mais perceptível ao microscópio óptico quando comparado
aos flocos mais finos.

A Figura 30 mostra a análise topográfica de um floco de 20 nm, submetido a
diferentes temperaturas por 1 h.

A análise do floco mostra que, ao contrário do que observamos na seção anterior
para um floco de 4− 7 nm, dessa vez, o aquecimento provocou alterações morfológicas
bastante severas. No Capítulo 1 foi descrito que durante o processo de aquecimento, na
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Figura 29 – Imagens de microscopia ótica (MO) da mesma região de uma amostra de
selenita mecanicamente esfoliada após ser submetida a diferentes temperaturas. As setas
indicam alguns flocos com alterações perceptíveis.

região entre 200 ◦C e 350 ◦C a selenita apresenta a fase anidrita III, portanto, não houve
transição de fase no material nas Figura 30 b e c. Entretanto, é possível observar que as
imagens de AFM mostram o aparecimento de “trilhas”, identificadas, com mais detalhes,
na parte (d) da Figura 30, embora não haja variação de altura do floco, que permanece
com h= 20 nm, nessa faixa de temperatura. Fenomenologicamente, acredita-se que essas
trilhas são decorrentes de canais cristalógraficos formados na estrutura para saída da água
da mesma. Análises envolvendo simulação computacional vêm sendo feitas, com o objetivo
de entender os mecanismos de saída de água da estrutura, bem como do efeito da espessura
nesses mecanismos [46, 47, 48].

O estudo também foi realizado em temperaturas mais altas conforme mostrado
na Figura 31. Nessa faixa de altas temperaturas, é esperado que ocorram transições de
fase, associadas com a perda de água e rearranjo estrutural [43] que justifica a presença de
fortes alterações morfológicas da amostra. Observa-se ainda, que apenas cima dos 400 ◦C
o floco passa a sofrer variações na espessura. Nota-se também que, aparentemente, para
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Figura 30 – Imagens de topografia de um floco de selenita (a) antes e (b-c) depois
do processo de aquecimento. Em (d) temos uma ampliação da região identificada pelo
retângulo pontilhado em (c). As setas indicam algumas trilhas.

minimizar a energia superficial, que é alta em um floco, o sistema tenta “arredondar“ suas
formas, já que a relação área superficial/volume de um material arredondado é menor e,
consequentemente, sua energia superficial é reduzida. Esta ocorrência pode ser devido a
processos de difusão e evaporação/condensação [78].

Figura 31 – Imagens de topografia de um floco de selenita (a) antes e (b-c) depois do
processo de aquecimento para temperaturas mais altas. Além das trilhas, observadas
anteriormente, nota-se uma grande alteração morfológica do floco associada, não apenas a
perda de água, mas também as transições de fase que ocorrem nessas faixas de temperatura.
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3.8 Análise por Espectroscopia Raman da selenita

As medidas de espectroscopia Raman foram feitas pela estudante de doutorado,
Jéssica Lemos, orientanda do Profº Cristiano Fantini, ambos do Departamento de Física da
UFMG. Inicialmente, as amostras foram preparadas de maneira análoga àquelas medidas
no AFM. A Figura 32, mostra os espectros encontados. As medidas foram realizadas no
WiTec1 com laser de comprimento de onda 633 nm utilizando a potência de 4 mW, com 5
acumulações de 30 segundos.

Figura 32 – (a) Imagem de microscopia ótica (MO) de flocos de selenita esfoliada em
Si/SiOx. (b-d) Espectros feitos nas regiões indicadas pelas setas.

Uma análise da Figura 32 mostra que, a presença dos sinais de primeira e de
segunda ordem do silício centrados em torno de 521, 09 cm−1, 300 cm−1 e 950 cm−1,
respectivamente, estavam dificultando a visualização dos sinais da selenita, que estão entre
400 cm−1 e 600 cm−1 [79, 80].

Assim sendo, foi necessário esfoliar a selenita sobre a lamínula de vidro (CoverSlip).
A Figura 33 mostra o espectro medido nesse tipo de amostra. É possível perceber que
a imagem de microscopia ótica é bem diferente daquela observada para a esfoliação em
Si/SiOx. Nota-se que o espectro é bem menos intenso, possivelmente devido ao baixo
tempo de exposição de aquisição. Observa-se apenas um alto sinal da lamínula de vidro
de 100 cm−1 até 1200 cm−1 e o sinal devido a presença de água bem menos intenso em
∼ 3400 cm−1. O espectro foi obtido na linha 488 nm com 5 mW de potência.
1 https://www.witec.de/resources-and-education/information-material/
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Figura 33 – (a) Imagem de microscopia ótica (MO) da selenita mecanicamente esfoliada
em uma lamínula de vidro. (b) Espectro do floco dentro do retângulo pontilhado indicado
em (a).

Várias medidas em poucas camadas da selenita foram realizadas, contudo, os
espectros obtidos não apresentam o sinal selenita esfoliada.

A amostra de vidro tem sinal que satura a CCD antes que o sinal dos picos abaixo de
1008 cm−1, da selenita possam ser resolvidos. Logo, a lamínula também não se apresentou
como um substrato adequado para as medidas na selenita.

Em face dos resultados descritos acima, optamos por observar os efeitos produzidos
pela temperatura através da análise do pico da água: ∼ 3400 cm−1 (descrito na Figura 17
do Capítulo 2 e mostrado na Figura 33 (com baixa intensidade)).

Todas as medidas foram realizadas com potência de 17 mW, utilizando o laser de
excitação de 514 nm, no modo single (apenas uma grade de difração) com a objetiva Nikon
de 100×, abertura numérica 0, 9 e na grade de 600 linhas/mm. O tempo de aquisição foi
de 240 segundos e foram feitas 4 acumulações para cada espectro.

As partes (a) e (b) da Figura 34 mostram imagens ópticas de cristais de selenita
macroscópicos e esfoliados em vidro, respectivamente. Já a parte (c) mostra seus res-
pectivos espectros Raman. A curva preta foi medida no cristal macroscópico e a azul
corresponde à medida na amostra esfoliada. O espectro pode ser separado na região de
baixa frequência (abaixo de 400 cm−1 ), correspondente às vibrações da rede, a faixa
intermediária, correspondente aos modos vibracionais dos grupos sulfato e os modos de alta
frequência que correspondem aos grupos água [80]. O pico mais pronunciado no espectro
refere-se à vibração SO4 cuja frequência é 1008 cm−1 [79]. O stretching da ligações O–H,
das moléculas de água do cristal, pode ser visto na região de 3300 cm−1 a 3500 cm−1 [81]
e as semelhanças entre as faixas de água no espectro Raman, tanto no bulk quanto no
material esfoliado, pode ser visto na Figura 34(c).

Uma análise por espectroscopia Raman após o processo de aquecimento das amos-
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Figura 34 – (a) Cristal de selenita na forma bulk (b) selenita esfoliada em uma lamínula
de vidro. (c) espectro Raman dessas duas amostras mostrando as vibrações da rede (abaixo
de 400 cm−1) e vibração SO4 cuja frequência é 1008 cm−1. (d) Stretching da ligações OH,
das moléculas de água do cristal (região de 3300 cm−1 a 3500 cm−1).

tras esfoliadas também foi realizado. Monitoramos o pico da água a fim de corroborar
com a hipótese de que ainda existe água na estrutura esfoliada, mesmo em temperaturas
superiores a temperatura de evaporação da mesma.

Na Figura 35 temos as medidas da gipsita com diferentes temperaturas. Nota-se
que até 300 ◦C existe um sinal referente à presença de água que, aparentemente está
deslocado para números de ondas maiores. Em T= 400◦C e T= 500◦C (partes (b) e (c)
respectivamente), o espectro fica bastante ruidoso, dificultando a observação desses picos.

As medidas foram feitas em flocos de alturas similares. O próximo passo envolve o
estudo variando a temperatura, no mesmo floco, para confirmar se ocorre um deslocamento
do pico referente a vibração da molécula de água. Esse deslocamento poderá indicar se
a água presente nos flocos faz parte da estrutura da selenita. Mais estudos precisam ser
feitos para que possamos concluir a interpretação dos resultados.
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Figura 35 – Espectros Raman em função da temperatura de aquecimento dos flocos. (a)
De T= 100◦C à T= 300◦C, (b) T= 400◦C e (c) T= 500◦C.
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Capítulo 4

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho apresentamos estudos a respeito do efeito da temperatura no
processo de calcinação de selenita. Com a metodologia, foi mostrado que é possível esfoliar
mecanicamente o cristal natural de maneira análoga ao que é feito para grafeno e outros
materiais lamelares.

O tratamento térmico da selenita mostra que, dependendo da espessura dos flocos,
o processo de calcinação, bastante conhecido na escala macroscópica, pode apresentar
comportamentos diferentes. Este estudo mostrou um aumento da resistência térmica da
selenita em nanoescala.

Medidas de AFM mostraram que para flocos com espessuras superiores a 10 nm, é
possível observar a presença de “trilhas” bastante definidas. Tais trilhas podem representar
o caminho cristalográfico seguido pelas moléculas de água ao deixarem o material submetido
ao processo de aquecimento. Em flocos com espessura inferiores a 10 nm, essas trilhas
não foram observadas e a morfologia dos mesmos permanece inalterada até temperaturas
superiores a 220 ◦C. Imagens de SKM corroboram esses resultados.

As análises por Espectroscopia Raman mostram que, mesmo para temperaturas
superiores a temperatura de calcinação (onde o material deveria estar completamente livre
de moléculas de água), na escala nanométrica, ainda é possível observar a presença de
picos referentes a vibração da molécula hidroxila da água.

Tais resultados apontam para um efeito fortemente dependente da escala. Aparente-
mente, a selenita é capaz de “proteger” a água em sua estrutura mesmo para temperaturas
superiores à temperatura de evaporação da mesma.

Os próximos passos envolvem a realização de novas medidas de espectroscopia
Raman, com aquecimento in situ, para verificação desse "aprisionamento"de água na
nanoescala. Pretende-se, ainda, estabelecer um modelo, com base nos resultados de
simulação computacional e nos resultados experimentais, capaz de descrever o mecanismo
de perda de água pelo material.

Esses resultados podem ser o primeiro passo para uma aplicação da selenita de
forma a utilizar suas propriedades na escala nanométrica a fim de otimizar os mais variados
sistemas onde ela é empregada na macroescala.
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