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RESUMO

Neste trabalho apresentamos os estudos relacionados à preparação e caracterização estrutural
do sistema ZnO:Mn. A utilização de novas rotas de síntese desse material tem levado a obtenção
de materiais apresentando formas anisotrópicas, que podem dar origem a novas propriedades e
aplicações. Neste contexto, este trabalho descreve a síntese de amostras preparadas via moagem
mecânica, e o estudo do limite de solubilidade do Mn na matriz do ZnO, as melhores condições
de incorporação dos diferentes precursores e melhor atmosfera de sinterização, bem como o
estudo da natureza dos modos vibracionais de defeitos com o aumento da concentração do
dopante (Mn) na matriz do ZnO. A caracterização estrutural dos materiais preparados se deu
via difração de raios X, espectroscopia de espalhamento Raman, microscopia eletrônica de
varredura, espectroscopia de raios X por dispersão em energia, espectroscopia de absorção de
raios X e magnetometria SQUID (Superconducting Quantum Interference Device).
Conjugando os resultados dessas diferentes técnicas, confirmou-se que o limite de solubilidade
do Mn está abaixo de ~ 5,4 at.% (porcentagem atômica) com a substituição do Zn pelo Mn na
estrutura wurtzita do ZnO, sem alteração significativa da mesma. As análises confirmam
também que com o aumento da concentração de dopantes há um aumento da concentração de
defeitos estruturais provocados pela sua inserção à matriz, sendo possível identificar modos
vibracionais locais específicos associados aos dopantes utilizados. Apesar dos defeitos
induzidos, a caracterização magnética revela a existência da fase paramagnética com
acoplamento antiferromagnético entre os íons Mn. Sob a óptica do modelo Bound Magntic
Polaron, conclui-se que as vacâncias de oxigênio não são o defeito necessário para promover
o ferromagnetismo desejado à temperatura ambiente. Ainda, através do estudo dos modos
vibracionais de defeitos com diferentes comprimentos de onda de excitação, observamos que
estes modos aumentam a intensidade com a diminuição do comprimento de onda de excitação,
em consequência do aumento da interação elétron/fônon, que se dá em função do aumento
frequência de vibração dos átomos e consequentemente aumento da quantidade de elétrons na
banda de condução. Nas condições alcançadas o material preparado apresenta potencial
aplicação em sistemas de fotocatálise, termoeletricidade e spintrônicos.

Palavras-Chave: Óxido de zinco. Dopagem. Multifuncionalidade.
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ABSTRACT
In the present work we present the studies related to the preparation and the structural
characterization of Mn-doped ZnO (ZnO:Mn). The synthesis of this material trough new routes
has conducted to materials with anisotropic shapes that would lead to new properties and
applications. In this context, the aim of this work is describe the synthesis, prepared by the
mechanical milling process, and the study of the Mn solubility limit in the ZnO matrix, the best
conditions of incorporation of the different precursors and the best sintering atmosphere, as well
as the study of the nature of the defects modes with increasing dopant concentration in the ZnO
matrix. The samples were prepared via standard solid state reaction method and characterized
by using the techniques: X-ray diffraction, Raman scattering spectroscopy, scanning electron
microscopy, energy dispersive spectroscopy, X-ray absorption and superconducting quantum
interference device (SQUID) magnetometer. Conjugating the results of diferent techniques,
confirmed solubility limit is no more than 5.4 at.%, with the substitution of Zn by Mn in the
structure wurtzite ZnO. The analysis also confirms that with increasing dopant (Mn)
concentration there is an increase in the concentration of structural defects caused by its
insertion into the matrix, and it is possible to identify specific local vibrational modes associated
with the dopants used. In spite of the induced defects, the magnetic analysis presents only a
paramagnetic behavior with an antiferromagnetic coupling between the Mn ions. In the context
of the bound magnetic polaron theory, it is concluded that oxygen vacancies are not the
necessary defect to promote the desired ferromagnetic order at room temperature. Also, through
the study of the vibrational modes of defects with different excitation wavelengths, we observe
that these modes increase the intensity with decreasing the wavelength of the laser, as a
consequence of the increase of the electron/phonon interaction, which occurs due to the increase
frequency of vibration of the atoms and consequently increase of the amount of electrons in the
conduction band. The overall results show that the prepared materials have potential
applicability in the areas of photocatalysis, thermoelectricity (energy harvesting) and
spintronics.

Keywords: Zinc oxide. Doping. Multifunctionality.
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1

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de novos materiais tem se mostrado crucial para resolver problemas

em escala global cada vez mais graves relacionados ao meio ambiente, energia e recursos. É
nesse contexto que o óxido de zinco (ZnO), um material não tóxico, abundante e com alta
afinidade ambiental, tem atraído muita atenção devido à sua multifuncionalidade e
disponibilidade de fabricação simples e barata, com grande potencial para aplicações em
diversas áreas da ciência. Embora ainda existam questões não respondidas a respeito das
propriedades fundamentais deste material, em particular com relação a defeitos estruturais e
suas influências nas propriedades de interesse do material, grande progresso tem sido feito nos
métodos de síntese e fabricação de dispositivos à base de ZnO. O ZnO é atrativo para aplicações
eletrônicas e optoeletrônicas devido à sua característica de semicondutor com energia de gap
largo da ordem de 3,4 eV, o que faz dele transparente à luz visível, e apto a operar em
comprimentos de onda na faixa do UV até o azul,[1] possui energia de ligação excitônica de
60 meV à temperatura ambiente[1, 2], sendo considerado um excelente material para lasers no
UV[3], como óxido transparente condutor (TCO  Transparent Conductive Oxide)[4], para
aplicações em fotocatálise[5], e também em células solares (DSC  Dyesensitized Solar Cells)[6].
A existência de várias formas uni e bidimensionais do ZnO permite ainda sua aplicação em
sistema de reciclagem de energia (energy harvesting)[7], sistemas fotovoltaicos[8] e em
dispositivos de sensoriamento[9]. Destacamos nessa introdução, a título de contextualização,
três temas em particular onde o ZnO tem aplicação desejável: fotocatálise, termoeletricidade e
spintrônica. Detalhes com relação a estas aplicações serão discutidas mais adiante na revisão
bibliográfica.
Em todos contextos a funcionalização do ZnO se dá principalmente por meio da
engenharia de defeitos, através de processos de dopagem ou mesmo pela introdução de defeitos
na rede estrutural de forma adequada e controlada[10]. Assim, este trabalho visa dar uma
contribuição que leve a um melhor entendimento dos parâmetros e condições necessárias para
a funcionalização do ZnO para potenciais aplicações em diferentes áreas. Aqui o objetivo geral
do trabalho foi preparar e caracterizar estruturalmente amostras cerâmicas do sistema ZnO:Mn,
pela técnica de sinterização (reação em estado sólido) com diferentes concentrações de Mn,
precursores (MnO2, MnO e Mn-Metálico) e atmosferas de sinterização (O2, Ar e Ar + H2). A
caracterização estrutural dessas amostras tem como objetivo analisar a dinâmica de
incorporação do Mn em função das concentrações dos dopantes na matriz de ZnO. A técnica
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de caracterização de difração raios X (DRX) foi utilizada no intuito de avaliar a presença das
fases secundárias e a estrutura cristalina das amostras. Em complemento às análises de DRX,
medidas ópticas de espectroscopia Raman foram realizadas com o objetivo de obter informação
a respeito da densidade de defeitos[11] introduzidos pelos dopantes no sistema. A morfologia
dos grãos e a sua composição química foram caracterizadas por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e por espectroscopia de raios X por dispersão em energia (Energy Dispersive
X-Ray Spectroscopy – EDS). Para determinar o estado de oxidação e o ambiente cristalográfico
em que se encontram os íons de Mn nas amostras preparadas utilizamos a espectroscopia de
absorção de raios X (X-Ray Absorption Spectroscopy – XAS). A caracterização das
propriedades magnéticas foi realizada através de magnetometria SQUID (Superconducting
Quantum Interference Device).
Além deste capítulo introdutório, este trabalho está estruturado da seguinte forma: no
capítulo 2 apresentamos nossos objetivos gerais e específicos. No capítulo 3 apresentamos a
revisão bibliográfica sobre os principais temas que serão tratados neste trabalho. No capítulo 4
tratamos das metodologias e das técnicas de caracterização utilizadas para o estudo de suas
propriedades estruturais. No capítulo 5 tratamos dos procedimentos experimentais. No capítulo
6 apresentamos os resultados e discussões a respeito de todas as caracterizações. As conclusões,
as considerações finais, as referências. Por fim se encontra a produção científica.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo Geral
Preparar e caracterizar amostras cerâmicas do sistema ZnO:Mn a fim de estudar os

princípios de incorporação do Mn à matriz de ZnO para potencial aplicação especialmente nas
áreas de fotocatálise, em dispositivos termoelétricos e spintrônicos.

2.2

Objetivos Específicos
1.

Estudar a cinética de incorporação do Mn à matriz de ZnO. Determinar o limite de
solubilidade

do

Mn

na

matriz de ZnO

em condições

pré-definidas

experimentalmente de forma a obtermos a liga ternária Zn1-xMnxO.
2.

Determinar as melhores condições de preparação para incorporação do Mn à matriz
de ZnO: avaliação do precursor para a preparação das amostras (MnO2, MnO e MnMetálico) e da atmosfera (Oxigênio – O2, Argônio – Ar, Argônio + Hidrogênio –
Ar + H2).

3.

Estudar a relação entre defeitos estruturais e as propriedades magnéticas de
amostras de Zn1-xMnxO.

4.

Determinar experimentalmente a natureza dos modos vibracionais adicionais
observados via espectroscopia de espalhamento Raman mediante a inclusão do Mn
à estrutura wurtzita do ZnO.

18

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre os principais temas para

a elaboração e execução deste trabalho. Primeiramente apresentaremos as características gerais
e os conceitos relacionados aos materiais semicondutores e semicondutores magnéticos
diluídos, materiais que são objeto de estudo da proposta de trabalho; focando, posteriormente,
nas propriedades físico-químicas do ZnO e, por fim, nas propriedades e aplicações do ZnO
dopado com Mn (Zn1-xMnxO).

3.1

Semicondutores
É de suma importância o conhecimento das estruturas internas, em escala atômica e

microscópica, de um material, uma vez que as características e comportamento dos diferentes
materiais dependem dos mecanismos que ocorrem no nível atômico e microscópico. Um
material para ser aplicado faz-se necessário sabermos informações acerca de suas propriedades
e também sobre a forma que o mesmo foi processado até o momento de sua aplicação. Ademais,
a partir deste conhecimento é possível prever o comportamento do material, bem como
programar e controlar tais propriedades. A natureza e comportamento dos materiais estão
associados aos tipos de átomos envolvidos e os arranjos dos mesmos. Num átomo isolado com
um elétron, tem-se estados quânticos estacionários caracterizados por níveis de energia
discretos e quantizados, correspondendo aos orbitais atômicos. Assim, os níveis de energia dos
elétrons em um átomo são indexados em camadas K, L, M, N, etc; associados ao número
quântico principal n  1, 2, 3, ...; e subcamadas s, p, d, f, etc; associadas ao número quântico
orbital l  0, 1, 2, 3, ..., n  1. Para cada valor do número quântico orbital existe um total de
2l  1 valores para o número quântico magnético ml, que para um dado l, assume os valores
ml   l,  l  1, ..., 0, ..., l  1, l1. Cada termo n, l, e ml possível é chamado de um orbital e cada
orbital pode ser ocupado por apenas dois elétrons com números quânticos de spin (momento
angular intrínseco do elétron) dados por ms  1/2 e ms   1/2, respectivamente. Ao conjunto
desses números, chamamos de estado quântico.[12] Em um sistema fechado de elétrons
(férmions de forma geral), o princípio de exclusão de Pauli na forma fraca2 afirma que apenas

1

Os números quânticos l e ml correspondem à constantes de separação que surgem naturalmente no processo de solução da
equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Já o número quântico principal n, aparece na solução da equação radial
e está intimamente ligado com os valores discretos permitidos para a energia total do elétron.
2
Existe um enunciado alternativo (conhecido como forma forte) do princípio de exclusão de Pauli, que afirma que um sistema
de férmions deve ser descrito por uma autofunção total antissimétrica.
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um elétron pode ocupar um estado quântico. Já em um sólido cristalino que possui um número
muito grande de átomos relativamente próximos, os elétrons mais externos são influenciados
pelos elétrons e o núcleo do átomo adjacente. Como consequência, devido ao princípio de
exclusão de Pauli, os estados discretos mais externos dos átomos se somarão, formando as
bandas de energia. O espaçamento entre os estados eletrônicos dentro de uma banda depende
da distância entre os átomos da rede, porém, a diferença de energia de cada um dos estados
adjacentes é extremamente pequena, de modo que consideramos praticamente um contínuo em
energia. Já os estados mais internos do átomo (elétrons de caroço), interagem fracamente com
a rede cristalina, por isso mantêm o caráter discreto de seus níveis de energia. Para uma
descrição quantitativa desse efeito é necessário resolver explicitamente a equação de
Schrödinger para o potencial periódico que o elétron está sujeito na rede de um sólido cristalino.
A Figura 1 ilustra os tipos de bandas descritas em função da separação interatômica em um
sólido hipotético. Em cada banda, os estados de energia são discretos, porém a diferença de
energia entre os estados adjacentes é pequena. Além disso, pode existir espaçamentos entre
bandas adjacentes, como também está indicado na figura; as energias dentro desses espaços
entre bandas não estão disponíveis para ocupação por elétrons. A maneira convencional de se
representar as estruturas das bandas eletrônicas nos sólidos está mostrada na Figura 1(a). No
espaçamento de equilíbrio, pode não ocorrer a formação de bandas para as subcamadas
eletrônicas mais próximas ao núcleo, como está ilustrado na Figura 1(b).

Figura 1 - (a) Representação convencional da estrutura da
banda de energia eletrônica para uma material sólido na
separação interatômica de equilíbrio. (b) A energia
eletrônica em função da separação interatômica para um
agregado de átomos.
Fonte: Adaptado da referência[12].
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A natureza elétrica de um material está relacionada com sua condutividade elétrica, ou
seja, a facilidade na qual ele é capaz de conduzir uma corrente elétrica. Tais propriedades
elétricas dos materiais são consequências do arranjo das bandas eletrônicas mais externas e da
maneira pelas quais elas são preenchidas com elétrons. Há quatro diferentes formas de
estruturas de bandas possíveis no zero absoluto (0 K). Na primeira, Figura 2(a), uma banda
mais externa está apenas parcialmente preenchida com elétrons. Essa estrutura de bandas de
energia é característica de metais, em específico daqueles com um único elétron de valência s,
como por exemplo, o cobre. Para a segunda estrutura de banda, também encontrada nos metais,
Figura 2(b), existe uma superposição parcial de uma banda vazia com uma banda preenchida.
As duas últimas estruturas de bandas são semelhantes, onde encontra-se uma banda
completamente preenchida, denominada “banda de valência”, separada por uma banda de
energia proibida, o gap, de uma completamente vazia, denominada de “banda de condução”. A
diferença entre as duas estruturas de bandas está na magnitude do gap em energia (Eg) e esta
magnitude define as categorias dos isolantes e dos semicondutores. Para Eg relativamente
grande temos os isolantes, Figura 2(c), do contrário, temos os semicondutores Figura 2(d),
classe de materiais amplamente utilizado na produção de dispositivos eletrônicos, tais como os
diodos, transistores, comutadores, células fotoelétricas e etc.[12]

Figura 2 - Esquema de ocupação das bandas de energia eletrônica
em: (a) e (b) metais; (c) isolantes; (d) semicondutor. Sendo EF
(energia de Fermi) a energia correspondente ao estado preenchido
mais elevado a 0 K.
Fonte: Adaptado da referência[12].

Nos materiais semicondutores, devido ao seu gap relativamente pequeno, aumentandose a temperatura, alguns elétrons da banda de valência adquirem energia térmica suficiente para
saltar da banda de valência para a banda de condução, deixando, por sua vez, lacunas (falta de
elétrons) com cargas positivas na banda de valência. Os elétrons termicamente excitados na
banda de condução e as lacunas na banda de valência permitem agora a condução de corrente
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elétrica pelo semicondutor, o que resulta em uma condutividade intermediária entre a dos
isolantes e a dos metais. Embora sua condutividade elétrica não seja tão alta quanto a
apresentada pelos metais, eles possuem algumas características elétricas únicas que os tornam
especialmente úteis, além do mais, as suas propriedades elétricas são extremamente sensíveis à
presença de impurezas, mesmo em baixas concentrações[12].
As impurezas cuidadosamente inseridas na estrutura do material semicondutor, são
muito importantes, principalmente na fabricação de dispositivos eletrônicos, o que possibilita a
fabricação de uma variedade de dispositivos a partir do mesmo material. Estas impurezas são
conhecidas como dopantes, e seu processo de inclusão é chamado dopagem. Um cristal de
material semicondutor que contenha não-intencionalmente não mais que apenas um (1) átomo
de elemento químico estranho (qualquer que seja) para cada um bilhão (109) de átomos do
material em foco, é dito semicondutor intrínseco, para caracterizar que as suas propriedades
físico-químicas são, em essência, as do semicondutor. Já os semicondutores com uma pequena
quantidade de impurezas cuidadosamente inseridas em sua estrutura são chamados de
semicondutores extrínsecos[13]. Neste trabalho foi usado um nível de dopagem
significativamente elevado, fugindo do conceito fundamental de dopagem. Porém, usamos o
termo dopagem ao falar das amostras estudas neste trabalho para acompanhar a linguagem
usada na literatura.
Nos semicondutores, as ligações entre os átomos do cristal estão associadas aos elétrons
de valência e o tipo de semicondutor dependerá do dopante que foi inserido na matriz
semicondutora, sendo assim, existem dois tipos distintos de semicondutores extrínsecos:
1.

Tipo-n: quando átomos do material semicondutor forem substituídos, através da
dopagem, com átomos que possuem elétrons de valência em número maior que os
necessários para formarem as ligações com os átomos do material semicondutor.
Estes elétrons extras não participam das ligações e acabam por ficarem fracamente
ligados ao átomo dopante e, portanto, sua transferência para a banda de condução à
temperatura ambiente é altamente provável, transformando estes elétrons extras em
portadores de carga negativa (n) na banda de condução, sendo, portanto, chamados
de dopante tipo-n.

2.

Tipo-p: quando átomos do material semicondutor forem substituídos, através da
dopagem, com átomos que possuem elétrons de valência em número menor que os
necessários para formarem as ligações com os átomos do material. Estas ligações
abertas capturam facilmente elétrons de valência que participam de outras ligações
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na matriz semicondutora, deixando um “buraco” (falta de um elétron) na banda de
valência do material semicondutor que pode se movimentar com relativa facilidade
pelo material. O buraco corresponde a uma carga positiva (p) na banda de valência,
sendo, portanto, chamados de dopante tipo-p.[12]
Assim, o tipo do semicondutor extrínseco depende do dopante inserido. A Figura 3
exemplifica ambos os tipos de dopante para o silício, com o átomo de fósforo e alumínio. O
fósforo pertence à família VA, com 5 elétrons de valência, ao se ligar com o silício resta um
elétron fracamente ligado que pode ser promovido à banda de condução contribuindo para os
processos de condução, levando a dopagem tipo-n. Por outro lado, o alumínio é trivalente e ao
se ligar com o silício deixa uma ligação em aberto, levando a dopagem tipo-p.
A operação dos dispositivos semicondutores é baseada na dinâmica dos portadores de
carga elétrica, elétrons e buracos. Os principais processos dinâmicos são a criação de pares
elétron-buraco, a recombinação de pares e o movimento coletivo desses portadores. O
movimento coletivo das cargas resulta em corrente elétrica, que consiste no principal
mecanismo de transmissão de informação nos dispositivos. Neste trabalho utilizaremos o óxido
de zinco que é um semicondutor muito usado para dopagens com íons 2. Existem vários
estudos sobre suas propriedades magnéticas devido às inserções de íons magnéticos em sua
rede cristalina, tornando-o um semicondutor magnético diluído[14].

Figura 3 - Seção da tabela periódica. Sendo o silício um
semicondutor intrínseco, com 4 elétrons de valência, o Al
com 3 elétrons de valência é um dopante tipo-p para o
silício, enquanto que o P, é um dopante tipo-n devido aos
seus 5 elétrons de valência.
Fonte: Da autora.
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3.2

Propriedades do Sistema ZnO

3.2.1 O Óxido de Zinco – ZnO
As diversas aplicações do ZnO são decorrentes de seu baixo custo além de ser um dos
mais importantes materiais multifuncionais à base de óxidos, tornando-se atraente para diversas
aplicações tais como as apresentadas na introdução desta tese. Sua estrutura cristalina estável é
uma estrutura hexagonal compacta, a wurtzita, estrutura pertencente ao grupo espacial P63mc
(JCPDS 36-1451) com parâmetros de rede de aproximadamente a ≈ 3,25 Å e c ≈ 5,12 Å, na
proporção c/a  1,633 (numa estrutura wurtzita ideal). Sua densidade é de 5,6 g/cm3, a coloração
é branca e seu ponto de fusão, à pressão atmosférica, está acima de 1797 °C[15]. Na estrutura
wurtzita, cada átomo de zinco (cátion) é coordenado por quatro átomos de oxigênio (ânions)
nos vértices de um tetraedro (Figura 4(a)), ocorrendo hibridização dos elétrons s do zinco com
os elétrons p do oxigênio. Essa coordenação tetraédrica é típica de ligações covalentes sp3,
entretanto essas ligações possuem também um caráter iônico substancial. Devido à essa
característica polar (Zn2O2) os planos cristalinos do Zn2 e do O2 são eletricamente
carregados, conferindo à estrutura do ZnO um momento dipolar e consequente propriedades
piezoelétricas, Figura 4(b)[15].
O ZnO é considerado um semicondutor de gap de energia largo, de aproximadamente
3,4 eV[1]. Em comparação com semicondutor GaN, que possui gap também de ~ 3,4 eV, o ZnO
possui maior disponibilidade no mercado, possui energia de ligação de éxcitons3 de 60 eV em
comparação com apenas 25 meV para o GaN, a tecnologia para preparação de crescimento de
cristais de ZnO é também relativamente simples, o que resulta em um custo mais baixo para
construção de dispositivos[15]. Além disso, o ZnO tem várias propriedades favoráveis, ganhando
destaque dentre outros materiais semicondutores, dentre as quais podemos destacar: boa
transparência, alta mobilidade dos elétrons, forte luminescência à temperatura ambiente,
capacidade de sustentar grandes campos elétricos, menor susceptibilidade a ruídos eletrônicos
e capacidade de operar em altas temperaturas e em alta potência.
Na sua forma estável, a wurtzita, o ZnO é intrinsicamente um semicondutor do caráter
tipo-n devido a um desvio de estequiometria[16]. Este desvio é explicado como consequência da
presença de defeitos intrínsecos do material, como vacâncias de oxigênio (VO) e átomos de

3

Quando um material semicondutor absorve radiação suficiente para remover o elétron da banda de valência para a banda de
condução, originam-se um portador de carga positivo (buraco na banda de valência) e um portador de carga negativo (elétron
na banda de condução). Este par elétron-buraco recebe o nome de éxciton. O éxciton apresenta um estado ligado graças à
interação coulombiana entre os portadores de cargas.
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zinco intersticiais (Zni). Uma explicação alternativa fundamentada em cálculos teóricos propõe
que contaminações não intencionais com hidrogênio sejam as responsáveis pela condutividade
tipo-n[17]. Entretanto esta questão é ainda muito controversa, a correta natureza a respeito de
qual defeito é o verdadeiro responsável pela dopagem tipo-n do ZnO é ainda uma questão em
aberto[18].

Figura 4 - (a) Estrutura hexagonal wurtzita do ZnO (ZnO).
Esferas amarelas correspondem aos átomos de O (r = 1,37 Å) e
as esferas azuis aos átomos de Zn (r = 0,74 Å). (b) Vista lateral
ao longo do eixo-c (vertical) evidenciando os planos polares e o
momento dipolar formado.
Fonte: Da autora.

Assim, a dopagem tipo-n no ZnO é facilmente alcançada e controlada através da
substituição do Zn2+ por elementos do grupo IIIA, tais como o Al, Ga e o In, ou pela substituição
do O2 por elementos do grupo VIIA, como o Cl e o I.[19] Já a dopagem tipo-p do ZnO é, por
sua vez, extremamente difícil[15]. Este fato deriva de dois problemas básicos, a baixa
solubilidade dos dopantes tipo-p e a dificuldade de compensação dos elétrons de condução
devido às impurezas tipo-n “intrínsecas” já mencionadas anteriormente. A falta de ZnO com
condução do tipo-p limita em muito a aplicação do ZnO em dispositivos de ordem prática, uma
vez que essas tecnologias em geral necessitam de junções de materiais tipo-n e tipo-p. Os
dopantes do tipo-p da estrutura do ZnO incluem elementos do grupo IA (Li, Na, K) que são
introduzidos como átomos substitucionais do Zn e os elementos do grupo VA, (N, P e As) que
são introduzidos como átomos substitucionais do O; e ainda Cu e Ag. Entretanto, muitos destes
dopantes introduzem níveis aceitadores profundos, de modo que não levam a condução do
tipo-p significativa à temperatura ambiente[15].
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3.2.2

ZnO dopado com metais de transição: aplicações
A funcionalização do ZnO é alcançada principalmente via engenharia de defeitos, com

a inclusão de impurezas (dopantes) em sua estrutura[20]. Em particular a dopagem do ZnO com
metais de transição tem atraído atração considerável de pesquisadores não só devido as suas
promissoras aplicações tecnológicas, mas também devido a questões fundamentais relacionadas
à física em matéria condensada. Aqui vamos explicitar, em particular, os esforços relacionados
à dopagem do ZnO com metais de transição (MT) nas áreas de fotocatálise, termoeletricidade
e spintrônica, dado serem essas as áreas de interesse e experiência de nosso grupo de trabalho
nos anos mais recentes.
Fotocatálise. A crescente poluição das águas em um contexto global, devido a despejo
de resíduos, principalmente industriais, tornou-se tema central de debate em busca de uma
sociedade mais sustentável. Portanto, a remoção de poluentes orgânicos é de suma importância
devido ao seu efeito nocivo sobre o meio ambiente. Vários tratamentos químicos e biológicos
têm sido utilizados para converter e remover os poluentes orgânicos. Os processos de oxidação
avançados (POAs)[21] ganharam crescente atenção como alternativa aos processos tradicionais
de tratamento para a remoção de poluentes orgânicos. De forma resumida, a fotocatálise é uma
variante dos POAs, este método explora o uso de oxidantes fortes (ozônio, peróxido de
hidrogênio, semicondutores) e luz ultra-violeta (UV) para gerar radicais hidroxilas (OH),
fortemente reativos. Estes radicais reagem com o poluente e, muitas vezes, com os subprodutos
formados no sistema, favorecendo a transformação de uma ampla faixa de contaminantes
orgânicos em dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. Nesse contexto, a fotocatálise
heterogênea envolvendo materiais semicondutores emergiu como uma promissora tecnologia,
dentre os materiais semicondutores o TiO2 e ZnO têm sido amplamente utilizados.
O ZnO tem chamado atenção devido à sua alta fotossensibilidade, não-toxidade, baixo
custo, e atividade fotocatalítica superior ao TiO2[22-26], material mais estudado na literatura em
fotocatálise[27]. A literatura dispõe de vários trabalhos envolvendo o ZnO como material com
propriedades fotocatalíticas[25, 28-33]. Porém, uma das desvantagens do óxido de zinco, está
associada ao seu gap largo, o que limita sua absorção na faixa do UV do espectro solar, e uma
rápida recombinação dos pares elétron-buraco (e/h) fotogerados, reduzindo sua eficiência
quântica. Para superar esses problemas é necessário modificar a estrutura do ZnO com objetivo
de melhorar sua absorção na região do espectro visível e sua eficiência quântica. Uma das
alternativas é a modificação do gap, que pode ser realizada com a dopagem, em especial com
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MT, e com a adição de traps (armadilhas) para os portadores fotogerados no sentido de
aumentar a eficiência quântica do material[34]. Vários relatos têm demonstrado que as
propriedades do ZnO podem ser modificadas também por indução de defeitos, através de vários
métodos, tais como tratamento térmico em diferentes temperaturas e em atmosferas
específicas[35].
Phuruangrat e colaboradores[36] demostraram que a dopagem com Sn4 pode aumentar a
condutividade do ZnO sem causar grandes distorções da rede cristalina, uma vez que o raio
cristalino do Sn4, rSn = 0,69 Å (coordenação 4), é muito próximo ao do Zn2, rZn = 0,74 Å
(coordenação 4). Por outro lado a incorporação de dopantes como o Fe3 à estrutura do ZnO,
levou a uma melhor performance fotocatalítica devido a formação de defeitos no sítio do O[37].
Xiao e colaboradores[38] sintetizaram ZnO dopado com Co por um método hidrotérmico e em
comparação com o ZnO não dopado conseguiram um aumento da atividade fotocatalítica com
irradiação de luz visível, degradando totalmente o corante azul de metileno em 300 minutos.
Eles atribuem a melhor eficiência fotocatalítica à presença de vacâncias de oxigênio (VO) e
outros defeitos estruturais (não identificados) relacionados à dopagem com Co. Por outro lado,
Saleh e colaboradores[39] compararam a eficiência fotocatalítica do ZnO dopado com Co e com
Mn preparados pelo método de co-precipitação e analisaram a influência do pH (potencial
hidrogeniônico). Os autores observaram que o pH tem um papel importante na eficiência
fotocatalítica final dos materiais e que o ZnO dopado com Mn apresenta uma eficiência superior
à do ZnO dopado com Co. De fato, foi observado que a dopagem com Mn na estrutura do ZnO
pode levar a uma redução da energia de gap para valores da ordem de ~ 2 eV (~ 620 nm) para
concentrações entre 15 e 20 at.%[40, 41]. Experimentalmente é observado que a dopagem com o
Mn aumenta a eficiência fotocatalítica do ZnO na região espectral do visível[5, 42]. Em particular,
Lu e colaboradores[43] demonstraram que o ZnO dopado com Mn apresenta uma grande
absorção no visível em comparação com o ZnO puro, com uma correspondente maior eficiência
de degradação de corantes nessa faixa espectral, eles atribuem este comportamento a uma maior
eficiência quântica corroborada por uma maior fotocorrente para a amostra dopada, além da
maior absorção óptica.
Termoeletricidade. O objetivo desta área de pesquisas é desenvolver materiais para a
construção de dispositivos termoelétricos capazes de produzir energia a partir do calor residual
de indústrias, habitações e veículos, o qual normalmente seria dissipado para o ambiente sem
ser aproveitado. Dispositivos termoelétricos se valem do efeito Seebeck relacionado à
conversão de calor em energia elétrica. Materiais sujeitos a um gradiente de temperatura (T)
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entre suas extremidades apresentam uma diferença de potencial elétrico (V) entre esses pontos.
Assim V = S×T, sendo S, o coeficiente de proporcionalidade entre V e T, denominado de
coeficiente Seebeck.
O desempenho termoelétrico é caracterizado por um parâmetro adimensional
denominado de curva de mérito (ZT) definido como:
(1)

S 2 σT
ZT 
,
κE  κF

onde  é a condutividade elétrica (alta), S é o coeficiente de Seebeck, κE e κF (baixa) são as
condutividades térmicas devido à condução eletrônica (elétrons e buracos) e devido à vibração
da rede (fônons), respectivamente e T é a temperatura. As pesquisas em materiais termoelétricos
se resumem em desenvolver materiais que possuem altos valores para ZT otimizando os
parâmetros envolvidos. No entanto, a correlação desses parâmetros revela-se como um desafio
para a obtenção de um ZT alto. Enquanto S e  são inversamente proporcionais através da
dependência mútua com a densidade de portadores de carga (n), σe κE variam de modo similar
(relação de Wiedemann-Franz4)[44].
Materiais que atendam as características necessárias não são facilmente encontrados.
Assim, normalmente é preciso recorrer a materiais caros ou até mesmo tóxicos para
desempenhar a função de conversão de calor em energia. A pesquisa em materiais óxidos
termoelétricos tem tido destaque por oferecer uma potencial solução para os desafios
enfrentados pelos materiais termoelétricos que

são convencionalmente

utilizados.

Diferentemente dos materiais convencionais, os óxidos apresentam estabilidade química em
altas temperaturas, baixo custo, baixa toxicidade e são abundantes na natureza, causando baixo
impacto ambiental, características essas que têm impulsionado a pesquisa nestes materiais.
Com o objetivo de maximizar a resposta termoelétrica (ZT), a escolha do óxido é de
fundamental importância, uma vez que eles devem apresentar menor ionicidade das ligações
metal-oxigênio, para obter uma maior mobilidade de portadores () e maximizar os processos
de espalhamento de fônons através da introdução de impurezas (dopantes) à estrutura do
material, minimizando assim F. Nesse contexto o ZnO se destaca[45,46], o Zn possui
eletronegatividade relativamente grande (1,65), resultando em uma ligação Zn2O2 menos
polarizada que quando comparada a outros óxidos metálicos. Ainda, como colocado na seção
4

A contribuição elétrica à condução de calor (E) em metais está relacionada diretamente à condutividade eletrônica () através
da relação de Wiedemann–Franz, dada por E LT. Onde T é a temperatura e L é denominada de constante de Lorentz, seu
valor é 2,44 × 10−8 WK 2.
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anterior, na estrutura ZnO, o Zn2 ocupa sítios tetraédricos com ligações típicas da forma sp3,
similares às do carbono em compostos orgânicos, revelando seu caráter covalente. De fato, o
valor experimentalmente obtido para a mobilidade do ZnO é de ~ 200 cm2/(Vs), um dos maiores
valores observado para óxidos[47]. Contudo, uma vez constituído de elementos relativamente
leves e com forte ligação interatômica, o ZnO possui uma condutividade térmica relativamente
alta, da ordem de 50 W/mK à temperatura ambiente[46]. Aqui os esforços em maximizar a
eficiência termoelétrica do ZnO se concentram em otimizar o fator de potência (S2σ) e
minimizar a condutividade térmica de rede (F) via dopagem e consequente nano estruturação
em alguns casos em particular. Dentre os inúmeros elementos testados destacamos o Al[46, 48],
Ga[49, 50], In[51], Ni[52, 53] e o Mn[54]. No entanto, verificamos na literatura que as propriedades
termoelétricas do material de ZnO dopado com Mn foram raramente investigadas. Sendo essa
uma área de estudo que se encontra em aberto na busca de um material que forneça as
propriedades favoráveis para o aumento do ZT.
Spintrônica. Desde o desenvolvimento dos primeiros dispositivos eletrônicos,
consolidada a partir de 1950 quando se descobriu o transistor bipolar, baseado no controle do
fluxo de corrente elétrica em materiais semicondutores, notou-se com o passar dos anos um
avanço considerável em tecnologias, tanto em capacidades de processamento quanto
desempenho, chegando ao estágio que estamos hoje, onde é muito difícil imaginar a vida do
homem sem a presença dos recursos computacionais, baseados em semicondutores. A chegada
da era digital trouxe novos paradigmas tecnológicos, como a demanda por softwares cada vez
mais potentes e com novas funcionalidades. Com isso, a tecnologia à base de semicondutores,
eletrônica clássica, vem tornando-se limitada. Imposta pelo tamanho finito dos átomos que
constituem os processadores, de forma que em certo momento será impossível, ou
economicamente inviável diminuir o tamanho dos processadores mantendo a sua capacidade.
Na busca de dispositivos mais eficientes que superem estas limitações, novas tecnologias
computacionais são procuradas.
Uma das áreas que podem trazer as respostas a esses desafios é a chamada spintrônica,
ciência que tem despertado bastante interesse dos pesquisadores nos últimos anos. Nos
dispositivos spintrônicos a carga do elétron e o spin serão utilizados simultaneamente para
processamento e armazenamento de informação. A motivação principal é aproveitar as
propriedades semicondutoras que são essenciais para dispositivos eletrônicos, e combinar estas
propriedades com a possibilidade de manipular o spin dos portadores de carga. O spin é uma
propriedade quântica relacionado com o magnetismo, e uma de suas vantagens sobre a carga é
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que pode ser manipulado pela aplicação externa de campos magnéticos, uma propriedade já
utilizada na tecnologia de armazenamento magnético, os conhecidos HDs (hard disks)[55]. Isso
oferece oportunidade para criação de uma nova geração de dispositivos que combinam
transporte, manipulação e armazenamento de dados. Aumentando significativamente o
desempenho de produtos eletrônicos além de resolver os problemas de miniaturização e redução
de gastos de energia dos atuais processadores[56].
A descoberta em 1988 do efeito da Magnetoresistência Gigante (GMR) é considerada o
começo desta nova eletrônica baseada em spin[57,58]. Este efeito foi utilizado no
desenvolvimento das famosas cabeças de leitura magnetorresistivas, dispositivos de leitura em
sistemas de armazenamento de dados, como computadores portáteis com discos rígidos de alta
capacidade. Outros dispositivos spintrônicos importantes são as Memórias Magnéticas de
Acesso Aleatório (MRAM – Magnetic Random Access Memory), um tipo de memória não
volátil que utiliza o magnetismo para criar e armazenar dados na ausência de eletricidade, nestas
memórias os dados são retidos mesmo na ausência de energia elétrica. Estes dispositivos de
enorme sucesso têm por característica comum serem constituídos de materiais metálicos que,
por sua vez, impulsionaram a pesquisa e o desenvolvimento de materiais semicondutores
magnéticos, materiais que combinam as propriedades de um material semicondutor e
ferromagnético. Nesse contexto, uma gama de materiais interessantes, são os chamados
semicondutores magnéticos diluídos (SMDs), os quais são constituídos de matrizes
semicondutoras, onde parte de seus cátions são substituídos por átomos magnéticos. Os SMDs
são preparados introduzindo-se uma pequena quantidade de um elemento químico magnético
(dopante), um metal de transição (MT), como por exemplo o Mn, Co ou Fe, a um composto
semicondutor não-magnético, como o ZnO. A aplicação dos SMDs como material spintrônico
depende de uma combinação entre as propriedades ferromagnéticas e semicondutoras, por isso
o desenvolvimento destes materiais requer a compreensão de suas propriedades físicas, em
particular a natureza de suas propriedades magnéticas e sua correlação com suas características
estruturais. Trabalhos experimentais e teóricos nesta área de pesquisas foram motivados pelos
resultados teóricos de Dietl e colaboradores[59] publicado no ano 2000. Nestes estudos foi
apontado que semicondutores de gap largo, em especial o ZnO e o GaN, dopados com Mn
deveriam apresentar ordenamento ferromagnético com TC (Temperatura de Curie) acima da
temperatura ambiente (RTFM – Room Temperature Ferromagnetism). Os cálculos realizados
no trabalho de Dietl e colaboradores consideram uma concentração de buracos eletrônicos igual
a 3,5 × 1020 cm3 e relacionam o comportamento magnético previsto com a presença desta
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concentração elevada de portadores. Desde então, o ZnO tem despertado elevado interesse na
comunidade científica, e embora uma quantidade considerável de trabalhos descrevem o
comportamento ferromagnético de amostras de ZnO dopadas com MT acima da temperatura
ambiente[60, 61], de modo geral a natureza de suas propriedades magnéticas é ainda uma questão
controvérsia e inclusiva, sendo questionados os vários fatores que podem influenciar o
comportamento ferromagnético, tais como: condições de crescimento das amostras,
temperatura e pressão de oxigênio, temperatura e atmosfera de tratamento térmico e presença
de fases secundárias. Além disso, existem também fortes indícios de que a natureza e
concentração de defeitos desempenham um papel crucial na origem do ferromagnetismo[62, 63].
Do ponto de vista teórico, encontramos na literatura diferentes modelos utilizados para
explicar o ordenamento ferromagnético usualmente observado nos sistemas SMDs. Trabalhos
iniciais atribuíam o ordenamento ferromagnético a um mecanismo associado à mediação de
portadores, modelo de Zener[64]. Entretanto, este modelo não explica o ferromagnetismo em
sistemas isolantes. Também existem várias publicações que relatam que o ordenamento
ferromagnético está relacionado a diferentes defeitos estruturais, como vacância de zinco (VZn)
[65, 66]

, zinco intersticial (Zni)[67,68] e vacâncias de oxigênio (VO)[69,70]. Entre esses defeitos,

acredita-se amplamente que VO tem um papel importante na promoção do RTFM
desejado[70-74]. Uma técnica comum para promover a formação de VO na estrutura do ZnO é o
tratamento térmico em atmosferas com baixa pressão de oxigênio[75,76], atmosferas inerte[77,78]
ou redutora[78-84]. A equação (2) ilustra a reação[85-88] para um tratamento térmico com
hidrogênio (H2). Porém, sob aquecimento, a vaporização do ZnO ocorre predominantemente
via dissociação em Zn e O2 gasosos[88] e, portanto, o tratamento térmico também promove
defeitos nos sítios de Zn, além da VO. Meng e colaboradores

[89]

mostraram que ZnO dopado

com Mg e co-dopado com Al sob tratamento térmico (atmosfera de 97% N2 e 3% H2) a 650 °C
por 1 h pode remover completamente o Zn das amostras deixando apenas a fase MgO.
ZnO (s) + H2 → ZnZn+ VO + 2e + H2O (g)

(2)

Do ponto de vista teórico, diferentes modelos têm sido propostos para explicar o RTFM
tipicamente observado em SMDs. Coey e colaboradores[90] propuseram em 2005 um modelo
conhecido por BMP (Bound Magnetic Polarons), principal modelo aceito para estes casos. No
BMP o acoplamento ferromagnético entre os íons dos dopantes se dá através de pólarons
magnéticos. Os pólarons nada mais são que uma carga associada a um defeito em particular
(defeitos estruturais de caráter doador raso) que se acoplam ao defeito, formando uma pseudopartícula hidrogenóide[90]. Uma vez que VO são teoricamente previstas como defeitos doadores
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profundos no ZnO[91], eles podem ser associados ao RTFM no âmbito do modelo BMP. Apesar
disso, polarons altamente estáveis também podem ser formados por lacunas (buracos) ligadas
a defeitos aceitadores em óxidos[92, 93], o que significa que este tipo de pólarons magnéticos
também podem ser formados em SMDs isolantes[94], incluindo ZnO dopados com MT[95].
Assim, VZn, que são defeitos aceitadores rasos[91], também podem ser considerados como o
defeito necessário para a promoção de RTFM no contexto do modelo BMP.
Nesse cenário, interpretamos a polêmica a respeito das propriedades magnéticas desses
sistemas ao desconhecimento da natureza e a falta de controle das densidades de defeitos nos
materiais estudados. O objetivo do presente estudo é contribuir ainda mais para a compreensão
do sistema ZnO:Mn e fornecer uma visão sobre a natureza dos defeitos necessários para
promover e estabilizar o RTFM desejado em SMDs baseados em ZnO. O manganês tem a
distribuição eletrônica [Ar]4s23d5 (configuração high-spin), podendo, portanto, adicionar à
matriz do ZnO os momentos magnéticos necessários para alcançarmos o RTFM. Porém,
conforme discutido, para atingir este objetivo, deve-se garantir um acoplamento ferromagnético
entre os íons de Mn, que pode ser alcançado adicionando defeitos apropriados à estrutura ZnO.
O Mn pode assumir o estado de oxidação +2, podendo substituir facilmente o íon de Zn2+ na
estrutura do ZnO. Nesta condição, os íons de Mn2+ têm raio cristalino de 0,80 Å[96], que é
ligeiramente maior que o raio cristalino do Zn2+ de 0,74 Å[96]. Portanto, a incorporação dos íons
Mn2+ na estrutura ZnO inevitavelmente introduz distorções estruturais (com um aumento nos
parâmetros de rede), conforme relatado por Kolesnik e colaboradores[97]. Estes processos atuam
como uma barrreira de potencial de forma a dificultar a inserção do Mn na estrutura do ZnO, o
que leva a um limite de solubilidade Mn2+ relativamente baixo no ZnO (< 0,05) quando
utilizando processos de sinterização padrão em ar[98].
Nos parágrafos anteriores tratamos da dopagem do ZnO com diferentes elementos.
Apesar de já termos mencionado o Mn, chamamos aqui a atenção ao sistema ZnO:Mn
destacando algumas características importantes. Em especial, a inserção do Mn na estrutura
ZnO introduz níveis no interior do gap do ZnO aumentando a absorção do material na região
do visível contribuindo para uma melhor eficiência fotocatalítica do material[5, 40-43]. Do ponto
de vista teórico e experimental, a dopagem do ZnO com o Mn pode ainda levar a um maior
coeficiente Seebeck, contribuindo assim também no sentido de maximizar a eficiência
termoelétrica do ZnO[54]. Já no que se refere aos materiais para spintrônica, os SMDs, trabalhos
teóricos e experimentais demonstram que especificamente os átomos de Mn na estrutura do
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ZnO podem apresentar comportamento ferromagnético com mediação de VZn[99, 100]. Aqui em
termos da engenharia de defeitos a indução de VZn é relativamente fácil [91].
Apesar das potenciais vantagens da dopagem com Mn, sua inclusão na matriz ZnO é
relativamente difícil. Enquanto que para materiais em escala volumétrica (bulk) preparados via
sinterização, reação em estado sólido, o limite de solubilidade em geral não ultrapassa os
6 at.%, em escala nanométrica o limite é ainda menor, não passando dos 3 at.%, dados do nosso
grupo. Amostras preparadas com maiores concentrações de Mn apresentam fases secundárias,
muito frequentemente espinélios (ZnMn2O4 em altas temperaturas e Mn3O4 em baixas
temperaturas)[101]. O processamento via reação em estado sólido em geral envolve a mistura de
ZnO com óxidos de Mn (MnO e MnO2) e sinterização em altas temperaturas (1200 a
1400 °C) e em atmosferas ricas em oxigênio[97,102]. Muito recentemente, Nadherny e
colaboradores[103] apresentaram um diagrama de fase para o sistema Zn-Mn-O a partir de um
modelo teórico e dados experimentais demonstram que a fase Zn1-xMnxO é obtida em uma
pequena faixa de temperaturas e concentrações de Mn, em 1200 °C o limite de solubilidade
calculado foi de apenas de 1,7 at.% (x = 0,017) em atmosfera rica em oxigênio (PO2 = 1). Porém,
esse limite aumenta para 2,2 at.% (x = 0,022) em atmosfera pobre em oxigênio (PO2 = 0,21),
indicando que processos de oxidação favorecem a formação das fases secundárias, de modo
que atmosferas inertes ou mesmo redutoras sejam favoráveis no sentido de obtermos maior
solubilidade do Mn na estrutura ZnO.
Diante dessas considerações fica clara a necessidade de investigações que determinem
a cinética de incorporação do Mn na estrutura do ZnO, bem como a indução de defeitos e suas
relações com as propriedades magnéticas deste material. Baseado nisto, este trabalho tem como
foco, o estudo das propriedades do sistema ZnO:Mn preparado a partir de diferentes precursores
(MnO2, MnO e Mn-Metálico) com diferentes concentrações do dopante e em diferentes
atmosferas de sinterização (O2, Ar, Ar + H2) utilizando a técnica de reação do estado sólido.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Como apresentado anteriormente, muitos métodos de preparação e caracterização de

amostras têm sido empregados com diferentes e contraditórios resultados em se tratando das
propriedades do sistema ZnO:Mn. Nesse cenário, é importante buscar por resultados
verdadeiramente confiáveis, experimentos reprodutíveis a partir da escolha correta dos métodos
de caracterização, estes cuidados são fundamentais no desenvolvimento destes novos materiais.
Aqui utilizaremos a sinterização convencional (solid state reaction), como rota de
processamento das amostras objetos de estudo deste trabalho. A preparação parte da mistura
mecânica de precursores em estado sólido, esta etapa de processamento é extremamente
importante, uma vez que a homogeneidade final da amostra depende diretamente da forma
como os precursores são misturados. Após a homogeneização das composições, os pós foram
conformados em pastilhas cilíndricas, através de prensagem em que o pó é compactado em um
molde metálico por meio de uma prensa uniaxial. Por fim, as pastilhas foram sinterizadas e
tratadas termicamente em diferentes atmosferas. Por sua vez, a atmosfera nos tratamentos
térmicos se relaciona diretamente com as propriedades finais da amostra. No cenário da
engenharia de materiais objetivamos incorporar átomos de Mn na estrutura sólida do ZnO, ou
seja, objetivamos preparar uma solução em estado sólido de Mn na estrutura do ZnO.

4.1

Solução em estado sólido
O conteúdo desta e da próxima seção está fundamentado na referência [104].

Primeiramente, vale ressaltar que nenhum tipo de material está livre de contaminações ou
impurezas. Até mesmo as substâncias comerciais mais puras possuem um certo grau
mensurável de impurezas. Portanto, todos os materiais sólidos que estão disponíveis para uma
pesquisa científica ou aplicação prática são, na verdade, soluções sólidas. Este conceito pode
parecer estranho à primeira vista, mas é essencialmente idêntico para o caso de uma solução
líquida de, digamos, água e açúcar. Neste caso, a solubilidade ocorre como consequência de
uma mistura em nível atômico do açúcar (soluto) com a água (solvente).
Tomemos como exemplo um sistema em estado sólido de átomos de cobre e níquel
(Figura 5) que compartilham uma estrutura cúbica de face centrada (cfc), a solução ocorre
quando o níquel que atua como soluto, substitui alguns átomos de cobre que atuam como
solvente, sem modificação na estrutura cristalina e sem a formação de novas estruturas. Logo,
podemos dizer que o níquel se dissolveu no cobre e teremos então uma solução sólida. Este é
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um exemplo do que chamamos de uma solução sólida substitucional, pois os átomos de soluto
substituem uma parte dos átomos de solvente no reticulado.

Figura 5 - Solução sólida substitucional
com os átomos de Ni substituindo alguns
átomos de Cu.
Fonte: Adaptado da referência[104].

Da mesma forma que não são todos os líquidos que se misturam (água e óleo, por
exemplo), em uma solução sólida metálica, a ocorrência da mistura completa depende de certos
fatores serem ou não satisfeitos. Esses fatores foram descobertos pelo metalurgista inglês
Hume-Rothery

e

colaboradores

que

propuseram

regras

empíricas

que

preveem

a existência de solubilidade em soluções sólidas metálicas. Para que esta condição exista entre
dois elementos metálicos, Hume-Rothery sugeriu as seguintes condições:
1. Solução sólida substitucional ilimitada ocorre quando a diferença entre os raios
atômicos dos componentes for menor que 15%. Se for maior que este valor, a
solubilidade é limitada.
2. Uma solução sólida com solubilidade extensa é mais provável quando os dois
componentes têm a mesma estrutura cristalina.
3. Quanto menor a diferença de eletronegatividade entre os dois componentes, maior a
possibilidade de formar solução sólida extensa.
4. Mesma valência.
A síntese pela técnica de reação de estado sólido consiste na reação entre os materiais,
moagem, mistura e tratamento térmico em temperaturas relativamente altas. Esta técnica de
síntese de materiais necessita que as partículas estejam em contato efetivo, e que a distribuição
dos reagentes seja homogênea, para obter um produto final quimicamente homogêneo[105].
Entretanto, possui ainda como desvantagens a formação de fases indesejadas, devido ao desvio
estequiométrico associado ao uso de altas temperaturas, baixa homogeneidade química e
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possível presença de contaminantes adquiridos durante o processo de mistura e moagem[106].
Como vantagens, a técnica possui baixo custo de materiais de partida, facilidade de preparo e
possibilidades de preparo de grandes quantidades, se comparada com as rotas químicas.
O exemplo anterior do níquel e cobre, constitui uma solução sólida substitucional, mas
também aleatória, pois não existe uma regularidade na ocupação dos sítios atômicos. Existe o
caso de uma solução ordenada. Um exemplo típico é a liga AuCu3, que em altas temperaturas
(acima de 390 °C) o movimento térmico mantém uma estrutura aleatória cfc, mas que abaixo
de 390 °C, os átomos de Cu ocupam posições nos centros das faces e os átomos de Au se
localizam preferencialmente nos vértices do cubo. Temos também uma solução sólida
intersticial, que ocorre quando o tamanho dos átomos difere muito (violando a primeira regra
de Hume-Rothery) e uma substituição completa dos átomos em seus sítios não é energicamente
favorável. Com isso, um dos átomos pode se dissolver em algum interstício, um espaço entre
átomos vizinhos. Um exemplo é o -Fe que possui carbono dissolvido de forma intersticial na
estrutura cristalina. Devido ao tamanho pequeno do átomo de C, menos de 0,1 % de C é solúvel
no -Fe.
Uma solução sólida não se resume a metais puros. As regras de Hume-Rothery também
se aplicam aos compostos. Por exemplo, podemos formar uma solução sólida aleatória de NiO
no MgO, neste caso os átomos de oxigênio não serão afetados. A substituição irá ocorrer entre
os cátions (Mg2 e Ni2). Porém, em geral, o estado de oxidação dos cátions afeta o processo de
substituição na estrutura cristalina. No caso do composto Al2O3, os cátions Al3 não iriam
substituir de forma indiscriminada os cátions Mg2, isso ocorre devido aos estados de oxidação
diferentes. Uma condição de estabilidade é que a carga líquida do material deve ser nula após
o processo de ocupação nos sítios atômicos. Caso o cátion Al3 entrasse de forma
indiscriminada no lugar do Mg2, teríamos uma estrutura altamente instável com uma carga
líquida não nula. A natureza resolve esse problema induzindo vacâncias no sítio do Mg, para
cada duas ocupações do Al teremos uma vacância de Mg, e com isso o material final é estável.

4.2

Defeitos estruturais
Aqui discutiremos apenas os defeitos de dimensão zero por serem mais relevantes no

contexto do nosso trabalho.

36

4.2.1 Imperfeições de dimensão zero
Nos materiais cristalinos perfeitos, os átomos ou moléculas estão arranjados formando
uma rede cristalina bem definida, entretanto na natureza os cristais possuem defeitos que estão
relacionados com as posições desses átomos na rede, chamados defeitos pontuais.
Os defeitos são importantes, mesmo em concentrações muito pequenas, porque podem
causar mudanças nas propriedades de um material. O tipo e o número de defeitos dependem
das circunstâncias sob as quais o material é fabricado. Diferentes propriedades físicas utilizadas
em cerâmica, como por exemplo, a condutividade elétrica, a difusividade de íons e a nãoestequiometria, são fortemente dependentes dos tipos de defeitos[107].
Os defeitos pontuais nas cerâmicas podem ser formados por excitação térmica, por
adição de impurezas através do processo de dopagem ou por processos de oxidação e redução
que causam a variação na estequiometria[108]. Os mais comuns são: vacâncias, espaço vazio em
um sítio atômico, e ocupações intersticiais, que constitui em um átomo extra inserido em uma
região próxima entre dois sítios atômicos. A Figura 6 ilustra esses dois defeitos.

Figura 6 - Defeitos pontuais comuns em
estruturas cristalinas elementares: vacâncias
e ocupação intersticial.
Fonte: Adaptado da referência[104].

Nos óxidos, a formação de defeitos pontuais pode ocorrer através de diferentes
mecanismos. Em caso de óxidos não-estequiométricos puros, os defeitos são formados na
superfície do cristal em consequência de uma reação de oxidação ou redução entre o sólido e a
atmosfera. A concentração desses defeitos depende da temperatura e da pressão parcial de
oxigênio. Em óxidos estequiométricos puros, os defeitos são formados no cristal em
consequência da agitação térmica, como nos casos dos defeitos Frenkel e Schottky. Estes
defeitos são denominados defeitos intrínsecos e a sua concentração depende apenas da
temperatura. A razão entre o número de cátions e o número de ânions não é alterada pela
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formação de um defeito Frenkel ou um defeito Schottky (Figura 7). Sendo assim, se nenhum
outro tipo de defeito estiver presente, o material possui cargas eletricamente compensadas.
O defeito Frenkel, envolve um par composto por uma vacância de cátion e um cátion
intersticial. O cátion, deixa a sua posição normal e se move para um sítio intersticial. Não existe
alteração de carga efetiva na rede, pois o cátion mantém a mesma carga positiva como um
átomo intersticial. O defeito Schottky, consiste em um par que é composto por uma lacuna de
cátion e uma lacuna de ânion; podendo ser criado pela remoção de um cátion e de um ânion do
interior do cristal, seguido pela colocação de ambos os íons na superfície. Tanto os cátions
como os ânions possuem a mesma carga, portanto, a neutralidade da carga é mantida.

Figura 7 - Defeitos de Schottky e Frenkel em
estruturas compostas.
Fonte: Adaptado da referência[104].

4.3

Sinterização
As cerâmicas são frágeis e de ponto de fusão elevado. Logo, os métodos de fabricação

e conformação em metalurgia não se aplicam aos materiais cerâmicos. A quase totalidade dos
materiais cerâmicos é fabricada por sinterização. A sinterização é utilizada para se fabricar
peças metálicas, cerâmicas e compósitos metal-cerâmica, a partir dos pós dos constituintes. A
sinterização pode ser definida como um processo físico, termicamente ativado, que faz com que
um conjunto de partículas de determinado material, inicialmente em contato mútuo, adquira
resistência mecânica. Durante o processo ocorrem várias reações no estado sólido do(s)
elemento(s) que são ativados termicamente. Sua força motora é o decréscimo da energia
superficial livre do conjunto de partículas, conseguido pela diminuição da superfície total do
sistema. Isso traz como consequência a eliminação parcial ou total do espaço vazio existente
entre as partículas, resultando em um corpo rígido completo ou parcialmente denso[109].
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A sinterização ocorre quando as partículas micrométricas ou submicrométricas do pó
estão em estreito contato entre si e são submetidas a temperatura de aproximadamente 80% da
temperatura de fusão do material.
Na Figura 8(a) é representado os pós após a prensagem, existem forças de coesão devido
ao intertravamento entre as partículas em decorrência da prensagem simples. O processo de
sinterização, apesar de ser um processo único, pode ser dividido em três estágios[110]:
1.

Estágio Inicial: neste estágio há formação de um pescoço através do contato entre
as partículas do pó compactado e a diminuição dos poros. Por convenção,
considera-se que o primeiro estágio ocorre até que o tamanho do pescoço
corresponda a 20% do raio da partícula. A formação de pescoço ocorre devido ao
transporte de massa por meio de processos difusionais (difusão em volume, difusão
de contorno de grão e difusão superficial) e também por meio de transporte de
vapor. Considera-se ainda que no final do primeiro estágio a densificação é de 5 a
10% (Figura 8(b)).

2.

Estágio Intermediário: este estágio se inicia considerando que a porosidade está
presente na forma de uma rede de canais cilíndricos ao redor dos grãos, o espaço
vazio é reduzido por uma “rede” contínua. Durante esta fase, a densidade do
material pode chegar a cerca de 90 a 95% de sua densidade teórica, logo, esse
estágio é caracterizado pela ocorrência maior de densificação. A rede de canais
vazios ao redor dos grãos irá contrair-se pela difusão de lacunas restando no final
deste estágio apenas uma porosidade residual, esférica, localizada nos pontos triplos
dos grãos (Figura 8(c)).

3.

Estágio Final: se caracteriza pela contração dos poros esféricos isolados nos
contornos de grãos o que pode conduzir à obtenção de um material com 10% da
densidade teórica. Nos casos em que há um crescimento excessivo dos grãos poderá
ocorrer uma porosidade residual intraganular o que dificulta a densificação total do
material. (Figura 8(d)).

No final do processo de sinterização tem-se um material com propriedades
completamente diferentes das propriedades iniciais e com maior resistência mecânica.
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Figura 8 - Estágios de sinterização convencional: (a) e (b) estágio inicial, (c) estágio
intermediário e (d) estágio final.
Fonte: Adaptado da referência[111].

4.4

Técnicas de caracterização
Nesta seção, serão discriminados e descritos os princípios das técnicas empregadas neste

estudo, isto é, a Difração de Raios X (DRX), a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV),
Espectroscopia de Raios X por Dispersão em Energia (EDS), Espectroscopia Raman,
Espectroscopia de Absorção de raios X (XAS) e a magnetometria SQUID.

4.4.1 Difração de Raios X
A difração de raios X é amplamente utilizada para caracterização de materiais, pois
fornece informações sobre as posições dos átomos na rede cristalina, permitindo assim
identificar a sua estrutura cristalina. Como as faixas de comprimento de onda dos raios X
(107 nm a 109 nm) possuem a mesma ordem de grandeza das distâncias interatômicas, a
técnica baseia-se na interação dos raios X com a amostra. Se os átomos que geram este
espalhamento estiverem arranjados como em uma estrutura cristalina, espaçados a uma
distância d , quando o feixe de raios X incide na amostra pode-se verificar que as relações de
fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e a difração é observada em vários ângulos
de incidência do feixe. Este fenômeno é resultado de uma interferência entre o feixe de raios X
incidente e o feixe difratado. Picos de difração, máximos de interferência construtiva, se dão
quando a diferença de caminhos ópticos (2dsenθ) é igual a um número inteiro (n) de
comprimentos de onda (λ), como é expressado na lei de Bragg:

2d sen   n .

(3)

A Lei de Bragg é uma condição necessária porém não suficiente. Alguns picos que são
previstos pela Lei de Bragg não são vistos.
A Figura 9 apresenta esquematicamente as condições expressas pela lei de Bragg. As
interferências construtivas entre os feixes de raios X difratados é registrada através da
intensidade do feixe difratado em função do ângulo 2θ. Desta forma, o padrão de difração
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representa uma coleção de picos, reflexões individuais, cada qual com índices de Miller5 (hkl)
e apresenta uma determinada altura (intensidade), área integrada, posição angular, largura e
caudas que decaem gradualmente à medida que se distanciam da posição de altura máxima do
pico, permitindo assim a sua identificação. Existe um banco de dados contendo informações
cristalográficas básicas e algumas propriedades físicas de compostos cristalinos que são
mantidos e continuamente atualizados pelo ICDD (International Center for Diffraction Data)
através do qual é possível a identificação das substâncias cristalinas por comparação do
difratograma com padrões de difração de fases individuais disponibilizados.

Figura 9 - Diagrama ilustrativo de como a estrutura cristalina (mostrado
esquematicamente como grade de difração) pode ser determinada através da
difração de raios X. O detector fica orientado de modo que o ângulo de incidência
é igual ao ângulo de detecção. O detector registra a intensidade (I) de fótons de
raios X difratados à medida que se move em ângulo, então o padrão de raios X é
registrado pelo movimento do detector em diferentes ângulos. Nos ângulos onde
a equação de Bragg é satisfeita obtemos picos de interferência construtiva. A
altura do pico é uma função da interação dos raios X com o cristal e a intensidade
da fonte.
Fonte: Da autora.

5

Índices de Miller são uma notação utilizada em cristalografia composta por um conjunto de três números inteiros (quatro
números para estruturas hexagonais) que designam os planos cristalográficos. Os índices de Miller de um plano
cristalográfico são definidos como os inversos das interseções fracionárias (com as frações reduzidas ao mesmo
denominador) que o plano faz com os eixos cristalográficos x, y e z coincidentes com três arestas não paralelas da célula
unitária cúbica. As arestas da célula unitária representam comprimentos unitários; e as interseções do plano são medidas em
termos destes comprimentos unitários. Estes índices são designados por h, k e l em relação aos eixos x, y e z, respectivamente,
e são colocados entre parênteses curvos (h k l). Note-se que o plano cristalográfico escolhido não deverá passar pela origem
dos eixos x, y, z. Para determinarmos os valores destes índices devemos (i) determinar os pontos de interseção entre o plano
e os eixos cristalinos em termos das constantes de rede a1, a2 e a3 e (ii) calcular os recíprocos destes números e determinar os
três menores números inteiros que estejam na mesma proporção. Estes números, colocados entre parênteses (ℎ, , ) são
denominados índices de Miller.
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Neste trabalho, a investigação de fases nas amostras de ZnO dopadas com Mn, se faz
necessária para verificar se houve durante a dopagem, etapa de sinterização e tratamento
térmico, a formação de fases secundárias.

4.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura
A principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o que for
muito pequeno para tal. A forma mais antiga e usual é a lupa seguida do microscópio óptico,
que ilumina o objeto com luz visível ou luz ultra-violeta. Entretanto estes objetos apresentam
uma limitação natural devido aos efeitos de difração da luz incidente na amostra. Os
microscópios ópticos convencionais ficam, então, limitados a um aumento máximo de 2000
vezes, porque acima deste valor, pequenos detalhes estruturais não são possíveis de serem
detectados. Portanto, para aumentar-se a resolução dos microscópios, fez-se a substituição da
radiação da luz por um fino feixe de elétrons, o que permitiu solucionar o problema de
resolução, assim como a obtenção de informações topográficas e morfológicas da amostra em
escala nanométrica. Como resultado tem-se aparelhos modernos que permitem aumentos de
300.000 vezes ou mais, para a maior parte de materiais sólidos, conservando a profundidade de
campo compatível com a observação de superfícies rugosas.
O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em utilizar um
feixe de elétrons de pequeno diâmetro gerado por efeito termo iônico, sendo o feixe acelerado
por meio de uma diferença de potencial e colimado através de uma coluna óptico-eletrônica é
conduzido à câmara que contém a amostra. Esse feixe de elétrons varre a superfície da amostra
e sua interação com o material analisado gera diversos tipos de sinais oriundos de várias
profundidades de penetração do feixe com a amostra, tais como: elétrons retroespalhados,
elétrons secundários, raios X característicos, elétrons Auger, etc., como mostra a Figura 10. O
feixe interagindo com a amostra produz elétrons e fótons que quando captadas corretamente
irão fornecer informações características sobre a amostra, topografia da superfície, composição,
cristalográfica, etc.
Na MEV os sinais de maior interesse para a formação da imagem são os elétrons
secundários (Secondary Electrons – SE) e os retroespalhados (Backscattered Electrons – BSE).
À medida que o feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra estes sinais vão sofrendo
modificações de acordo com as variações da superfície. Os elétrons secundários fornecem
imagens nítidas da topografia da superfície da amostra, já os retroespalhados fornecem
informações de camadas mais profundas e com sinal mais intenso em relação aos elétrons
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secundários, além de carregar informações a respeito da composição da amostra em seu
contraste. Devido a sua potencialidade e versatilidade de uso, atualmente a maioria dos
microscópios eletrônicos de varredura possuem acoplados um espectrômetro por energia
dispersiva (EDS), onde os detectores de raios X permitem realizar análises químicas na amostra.
Sendo assim possível obter informações qualitativas e quantitativas da composição química da
amostra em análise na região submicrometrica de incidência do feixe de elétrons. Este
procedimento facilita a identificação de precipitados e mapeamento dos elementos químicos
presentes no material.

Figura 10 - Sinais provenientes das colisões entre o feixe de
elétrons e a superfície da amostra durante o processo de
varredura. Abaixo da superfície, apresentam-se os volumes de
interação de cada radiação.
Fonte: Da autora.

Neste trabalho a morfologia dos grãos das amostras e suas composições químicas foram
caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por espectroscopia de
raios X por dispersão em energia (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy).

4.4.3 Espectroscopia de espalhamento Raman
A espectroscopia de espalhamento Raman é uma técnica óptica de alta resolução que
proporciona obter informações químicas e estruturais de praticamente todo tipo de material
(orgânico ou inorgânico). Aqui fótons interagem com o material via seu espectro vibracional.
Uma vez que os modos de vibração do material, dependem unicamente da natureza dos átomos
e suas ligações no cristal, pode-se identificar e caracterizar tanto a estrutura quanto obter
informações a respeito da natureza dos elementos que compõem o material em estudo.
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O efeito Raman, foi descoberto em 1928, pelo físico indiano Chandrasekhara Venkata
Raman que recebeu em 1931 o Prêmio Nobel de Física. Raman descobriu que o comprimento
de onda visível de uma pequena fração da radiação espalhada por certas moléculas difere do
feixe incidente e, além disso, os deslocamentos em comprimento de onda dependem das
estruturas químicas das moléculas responsáveis pelo espalhamento.
As análises da espectroscopia Raman se baseiam em incidir uma luz monocromática de
frequência ν0, sobre a amostra e examinar a luz espalhada através de um espectrômetro
apropriado. Quando um feixe de luz incide sobre a matéria, com energia hν0 (onde h é a
constante de Plank) maior que a diferença de energia entre os níveis vibracionais do sólido, a
maior parte da luz espalhada apresenta a mesma frequência da luz incidente e uma fração
pequena apresenta mudança em sua frequência, resultado da interação da luz com a matéria. A
técnica se realiza diretamente sobre o material estudado, não necessita de nenhum tipo de
preparação especial e não provoca nenhuma alteração da superfície da amostra.
Se o resultado da interação fóton e a matéria for um fóton espalhado com a mesma
frequência do fóton incidente, diz-se que o espalhamento é elástico. Uma vez que nem o fóton
nem o material sofrem variações em seu estado energético, o material volta ao mesmo nível de
energia que tinha antes da interação e o fóton espalhado tem a mesma frequência  do fóton
incidente, este fenômeno é denominado espalhamento Rayleigh e não carrega, portanto,
nenhuma informação sobre a amostra analisada. O espalhamento Rayleigh tem uma
probabilidade de ocorrência consideravelmente maior do que o espalhamento Raman, porque o
evento mais provável é a transferência de energia para o fóton o material no estado fundamental
e a remissão de um outro fóton com a mesma energia que o fóton incidente, voltando ao material
ao seu estado fundamental.
Se o resultado da interação fóton-material é um fóton espalhado com uma frequência
distinta do fóton incidente, diz-se que o espalhamento é inelástico, ou seja, existe transferência
de energia entre o material e o fóton, permitindo assim obter informações sobre a estrutura e
composição da amostra, este fenômeno é o denominado de espalhamento Raman. Este
espalhamento pode ser interpretado como o seguinte processo: a luz incidente leva o material
transitoriamente a um nível de energia vibracional (ou rotacional) superior, um estado de
energia virtual. Logo após o material reemite um fóton, transitando para um nível de energia
menos energético. A frequência do fóton dependerá dos níveis de energia envolvidos nesse
processo. Aqui distinguimos dois casos:
44

1.

Se o fóton espalhado tem uma frequência menor que a frequência do fóton
incidente, tem-se uma transferência de energia do fóton para o material. Uma vez
no estado fundamental (E0), o material absorve o fóton incidente, saltando para um
estado virtual. Ao final, transita novamente para um estado cuja energia é maior
que o estado fundamental (E1), emitindo um fóton com frequência ν0  νm, onde νm
é a frequência do estado final (E1). Este caso é denominado de processo Stokes
(Figura 11 (a)).

2.

Se o fóton espalhado tem uma frequência maior que a frequência do fóton incidente,
tem-se uma transferência de energia do material para o fóton. Neste processo o
material deve se encontrar inicialmente em um estado excitado (E1), absorvendo
um fóton incidente, transita para um estado vibracional virtual e retornando para o
estado fundamental (E0). Aqui o fóton espalhado tem frequência ν0  νm. Este
processo é denominado de Anti-Stokes (Figura 11 (b)).

Cada material terá um conjunto de valores de νm relacionados com o modo de vibração
do material analisado. A diferença de energia dos fótons que incidem e são espalhados é igual
a diferença entre os níveis de energia vibracionais do cristal. Este conjunto de valores é
característico da estrutura e natureza das ligações químicas, permitindo assim sua identificação
e caracterização.

Figura 11 - Representação esquemática do diagrama
energético em que as linhas horizontais representam
distintos estados vibracionais com as transições
associadas ao processo (a) Stokes e (b) Anti-Stokes.
Fonte: Da autora.
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De acordo com a teoria clássica, o efeito Raman pode ser compreendido como a
consequência da indução de um momento de dipolo elétrico oscilante mediante iluminação.
Essa oscilação (para pequenas amplitudes) possui duas componentes: uma associada ao
espalhamento Rayleigh e a outra ao espalhamento Raman. Com efeito, considere uma onda
eletromagnética monocromática incidindo sobre uma molécula por exemplo, o campo elétrico
oscila no tempo da seguinte maneira:
(4)

E (t )  E0 cos (2π 0t ) .

E0 é a amplitude do campo elétrico e ν0 é a frequência de excitação (laser). Com isso,
um momento de dipolo elétrico proporcional ao campo, será induzido na molécula.
p (t )  α E (t ) .

(5)

Aqui α é uma constante de proporcionalidade chamada de polarizabilidade da ligação e
é uma medida do grau de deformação da ligação em um campo elétrico. Se a molécula vibra
com frequência natural νm, o deslocamento nuclear q pode ser descrito como:
(6)

q(t )  q0 cos(2π mt ) .

Onde q0 é a amplitude do deslocamento. Para pequenas vibrações da molécula em torno
do equilíbrio, podemos expandir em série de Taylor a polarizabilidade e considerar até o termo
de primeira ordem em q , assim:
(7)

 α 
α  α0    q  
 q 0

onde α0 é a polarizabilidade da ligação na posição de equilíbrio e ( / q)0 é a taxa de variação
da polarizabilidade com respeito ao deslocamento, calculado no equilíbrio. Combinando as
equações acima, obtemos facilmente o seguinte resultado:
1  α 
p (t )  α 0 E0 cos(2π 0 t )    q0 E0 cos  2π  0  m  t   cos  2π  0  m  t 
2  q 0





(8)

Reparemos que a polarização do meio é composta por três termos, um com mesma
frequência da onda eletromagnética incidente (ν0) e outras duas que possuem frequência acima
(ν0νm) e abaixo (ν0νm). Assim a luz espalhada será então composta por três componentes,
composta por fótons cuja energia é a mesma dos fótons incidentes (espalhamento elástico,
Rayleigh) e por fótons com energia abaixo (Stokes) e acima (anti-Stokes).
Analisando a equação acima, vemos imediatamente uma condição para que um modo
vibracional seja ativo por espalhamento Raman, a taxa de variação da polarizabilidade com
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respeito ao deslocamento deve ser diferente de zero (voltaremos a discutir essa questão mais
adiante).
A Figura 12 nos mostra, como exemplo, um espectro obtido por espectroscopia de
espalhamento Raman para o CCl4. Alguns fótons aparecem em frequências mais baixas e outros
com frequências mais altas que a da luz incidente, as diferenças em frequência, os
deslocamentos de energia, correspondem às frequências vibracionais do CCl4[112]. Tanto acima
quanto abaixo da frequência incidente observamos os mesmos modos vibracionais. Entretanto
note na Figura 12 que o espalhamento anti-Stokes é menos intenso que o Stokes e que esta
diferença em intensidade do sinal Raman está associada ao espalhamento Stokes ter uma
probabilidade de ocorrer maior, uma vez que ele se dá para as moléculas situadas no estado
fundamental de energia (Figura 11(a)). No caso anti-Stokes, o espalhamento ocorre para
moléculas situadas em um estado vibracional excitado (Figura 11(b)), cuja população é menor
que no estado fundamental a temperatura ambiente, daí sua probabilidade de ocorrer ser menor.

Figura 12 - Espectro Raman do CCl4. As linhas Stokes e
as linhas anti-Stokes são imagens especulares
modificadas uma da outra, refletidas por meio da
frequência de excitação. Uma linha anti-Stokes tem
sempre intensidade menor que a linha de Stokes
correspondente.
Fonte: Adaptado da Referência[112].

Sabendo os modos de vibração do material, que dependem unicamente da natureza dos
átomos e suas ligações no cristal, podemos identificar e caracterizar tanto a estrutura quanto
obter informações a respeito da natureza dos elementos que compõem o material em estudo.
Esta técnica é aplicada diretamente sobre a amostra em questão, não sendo necessário fazer
uma preparação especial no material. Além disso, não há alteração na superfície que se faz a
análise.
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4.4.4 Espectroscopia de Absorção de Raios X
Em 1920, Fricke e Hertz, de maneira independente, realizaram as primeiras experiências
envolvendo a absorção de raios X. Desde então, vários cientistas começaram a estudar esse
fenômeno, até então, inexplicável. Porém, só em meados de 1970 que Sayers, Stern e Lytle
conseguiram formular uma teoria que explicasse o espectro de absorção de raios X de um
material. Até meados dos anos 80 as experiências envolvendo absorção de raios X eram
limitadas devido à baixa energia dos raios X incidentes. Entretanto, com o surgimento de
diversos laboratórios de luz síncrotron em todo mundo, os quais são as fontes ideais para a
espectroscopia de absorção de raios X devido à alta capacidade de armazenamento de energias
em seus anéis (E > 1 GeV), possibilitando assim a irradiação de fótons com altas energias, altas
intensidades e a obtenção de um espectro com uma boa relação sinal/ruído.
A espectroscopia de absorção de raios X (X-Ray Absorption Spectroscopy – XAS) é
uma técnica que estuda em nível atômico e molecular a estrutura local em torno de um elemento
selecionado contido numa amostra, permitindo estudar materiais que sejam cristalinos ou
amorfos. O termo XAS compreende diversas técnicas: Absorção de raios X de estrutura fina
(X-Ray Absorption Fine Structure – XAFS), a qual e subdividida em XANES (X-Ray
Absorption Near Edge Structure) e EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure),
NEXAFS (Near Edge XAFS) e SEXAFS (Surface EXAFS). Atualmente, a espectroscopia de
absorção de raios X tem sido vastamente utilizada em diversas áreas químicas, principalmente
na química do estado sólido, na ciência dos materiais, catálise, na química bio-inorgânica, além
de outras áreas que atuam em sistemas desordenados, como em vidros e líquidos[113]. O presente
trabalho dará ênfase nas técnicas XANES e EXAFS. Estas técnicas são ferramentas
espectroscópicas capazes de nos dar a “impressão digital” dos estados químicos e da estrutura
eletrônica local dos átomos incorporados na matriz semicondutora mesmo em baixas
concentrações[114].
Quando um fóton incide sobre um átomo, eles podem interagir de diversas maneiras.
Podem ocorrer espalhamentos (Compton e Thompson), efeito fotoelétrico e produção de pares,
dentre outros. Os fatores que determinarão que tipo de interação irá ocorrer, dependem da seção
de choque do átomo (σ), que possui dimensões de área, e a energia do fóton[115]. A seção de
choque pode ser definida de forma operacional em termos do fluxo de um feixe de partículas
que incide em um determinado objeto. O número de interações (eventos de absorção ou
espalhamento, por exemplo) por unidade de tempo (R), é igual ao produto da intensidade do
feixe incidente I0 pela seção de choque total do alvo. Assim:
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R  I 0σ tot .

(9)

Se a densidade volumétrica de partículas de um determinado alvo é ρ, então a
probabilidade de uma partícula do feixe interagir com uma fina camada do alvo de espessura
dx é:
ρσdx  μdx .

(10)

Onde μ é o coeficiente de absorção, que possui importância central em XAS. Ele
engloba diversas contribuições, como espalhamento elástico, inelástico, e efeito fotoelétrico.
Na espectroscopia de absorção de raios X, um fóton de energia definida atinge a amostra
e é absorvido por efeito fotoelétrico. Quando o átomo começa a absorver fótons, observamos
um salto no espectro de absorção, o qual chamamos de borda de absorção. Esta borda representa
o valor limiar de energia em que um fóton passa a ser absorvido pelo átomo. Após este valor, o
fotoelétron que será emitido pelo átomo passará a ter uma energia cinética[116]. Geralmente,
procura-se excitar elétrons do nível 1s, o qual e chamado de borda-K. Se o átomo não possuir
vizinhos, a função de onda do fotoelétron emitido não sofrerá nenhuma interferência
(Figura 13(a)) e a curva μ(E), após a borda de absorção, decairá suavemente sem ondulações
(Figura 13(b)). Entretanto, para casos em que este átomo observador possua vizinhos, a função
de onda do fotoelétron emitido sofrerá interferências pela presença destes outros átomos e,
posteriormente, das ondas retroespalhadas por estes vizinhos (Figura 13(c)). Essas
interferências causam variações na probabilidade de absorção do raio X pelo material, surgindo
modulações no espectro de absorção (E) resultantes destas interferências que o fotoelétron
emitido pelo átomo observador sofrerá (Figura 13(d)). As curvas do espectro de absorção,
portanto, dependem da vizinhança do átomo que se esteja observando[117, 118] e a análise destas
oscilações fornecem informações estruturais sobre o arranjo atômico em torno do átomo
absorvedor.
Podemos dividir o espectro de absorção em três regiões: a região de pré-borda, a região
de XANES e a região de EXAFS. A região da pré-borda, que fica localizada entre 2 e 10 eV
abaixo da borda de absorção, nos fornece informações sobre o estado de oxidação e sobre a
simetria do sítio cristalino do átomo absorvedor. A região de XANES está compreendida na
faixa de até 50 eV acima da borda de absorção, possui informações sobre o estado de oxidação
e estrutura cristalina onde está inserido o átomo absorvedor. Finalmente, a região de EXAFS
ocorre entre 50 e 1000 eV acima da borda de absorção. Por meio de uma análise teórica mais
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profunda dessa parte do espectro, é possível obter informações como distância e número de
vizinhos próximos ao átomo absorvedor (Figura 14).

Figura 13 - Em (a) temos a ilustração de um fóton incidindo
em um átomo absorvedor A (emitindo um fotoelétron) sem a
presença de um vizinho, (b) resultando em um aumento na
absorção (borda de absorção) seguido de uma queda suave. Já
em (c) (com a presença de um átomo vizinho B), (d) a
interferência da função de onda do fotoelétron espalhado por
B gera modulações no coeficiente de absorção tendo como
consequência algumas ondulações na região depois da borda
de absorção.
Fonte: Adaptado da referência[113].

Figura 14 - Exemplo de um espectro de absorção de
raios X de uma de nossas amostras com 6 at.% de Mn.
O espectro apresenta as três regiões: Pré-borda,
XANES e EXAFS.
Fonte: Da autora.
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4.4.5 Magnetometria SQUID
Esta seção expõe parte da teoria desenvolvida nas Referências[119,

120]

. SQUID é

acrônimo de Superconducting Quantum Interference Device, ou seja, um dispositivo de
interferência quântica supercondutora. Magnetômetros que utilizam o SQUID como elemento
detector, são atualmente, os sistemas mais sensíveis para medidas de pequenas variações de
fluxo magnético. O princípio básico de funcionamento é baseado na lei de indução de Faraday
a qual estabelece que um fluxo mangético variável induz uma força eletromotriz em um
condutor situado próximo. A amostra magnetizada por um campo magnético homogêneo sofre
um deslocamento (e não um movimento periódico) dentro das bobinas de detecção. A voltagem
induzida nas bobinas durante o deslocamento da amostra devido à variação do fluxo é detectada
e integrada no tempo. Assim a variação do fluxo fica diretamente relacionada com o momento
magnético da amostra.
Basicamente um SQUID consiste em um anel supercondutor interrompido por uma ou
duas junções Josephson. No primeiro caso ele é denominado SQUID rf, enquanto que no
segundo caso é denominado de SQUID dc. Essencialmente eles diferem no modo de detecção.
Os SQUID rf tiveram bastante sucesso nos primeiros magnetômetros comerciais devido à sua
facilidade de fabricação, pois apresentam apenas uma junção. Por outro lado, o seu
funcionamento exige eletrônica de radio frequência que pode gerar interferências nas amostras
a serem medidas, além de ser de operação relativamente complicada. Atualmente o
desenvolvimento de técnicas de litografia permite confeccionar diferentes tipos de junção de
alta qualidade e reprodutividade, com isso, os SQUID dc ganharam o mercado.
O princípio de operação de um SQUID é baseado em três propriedades fundamentais:
Efeito Josephson, quantização do fluxo magnético6 através de uma espira supercondutora e
interferência quântica[121]. Na Figura 15-a vemos o esquema de um SQUID dc mostrando duas
junções Josephson paralelas em um anel supercondutor. Na ausência de qualquer campo
magnético externo, a corrente polarizada de entrada IP se divide de forma igual (I1 = I2 = IP/2)
ao passar pelos dois ramos do anel. De acordo com a lei de Lenz quando um pequeno campo
magnético externo é aplicado ao anel supercondutor, uma corrente de blindagem (Ib) é induzida
na superfície do anel, com a direção e a intensidade necessárias para cancelar exatamente o
6

A quantização do fluxo magnético é um importante aspecto da supercondutividade, para compreende-lo considere uma espira
supercondutora de área A percorrida por uma corrente. Há um fluxo magnético ϕm = Bn A no interior da espira devido a corrente
que percorre a espira. De acordo com a lei de indução de Faraday, se ocorre variação no fluxo, uma força eletromotriz (fem) é
induzida na espira que é proporcional a taxa de variação do fluxo. Mas para um supercondutor não pode haver fem na espira
pois a resistência é nula. Portanto, o fluxo através do anel é constante. De fato, o tratamento da mecânica quântica para a
supercondutividade nos leva a um fluxo total através da espira quantizado e dado por: ϕm = nh/2 com n = 1, 2, 3...
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campo externo no interior do anel. Assim a corrente induzida Ib circulante pelo anel está na
mesma direção que a corrente em um dos ramos do anel supercondutor e no outro ramo está
oposta; então a corrente total em um dos ramos será IP/2 + Ib e no outro ramo IP/2  Ib. Quando
a corrente no ramo do anel excede a corrente crítica Ic (corrente que caracteriza o ponto máximo
em que o anel deixa de ser supercondutor), a junção transita para o estado normal (modo
resistivo) e uma diferença de potencial (ΔV) se estabelece nos terminais da junção.

Figura 15 - (a) Dispositivo supercondutor de interferência
quântica (SQUID), formado por um anel supercondutor
interrompido por duas junções de Josephson, alimentado
pela corrente de polarização IP que se divide nos dois
ramos do anel. (b) Gráfico da voltagem em função da
corrente para um SQUID dc. (c) Resposta periódica da
voltagem devido ao fluxo externo através de um SQUID.
A periodicidade é igual a um quantum de fluxo Φ0.
Fonte: Da autora.

Suponhamos agora que o fluxo externo é aumentado até exceder Φ0, a metade do
quantum de fluxo magnético. Uma vez que o fluxo fechado pelo anel supercondutor deve ser
um número inteiro de quantum de fluxo, em vez de blindar o fluxo pelo SQUID é mais
energicamente favorável aumentar o fluxo até que atinja Φ0. Então a Ib flui agora na direção
oposta. Assim, Ib muda de direção toda vez que o fluxo aumenta por meio múltiplos inteiros de
Φ0, de modo que a corrente crítica efetiva do sistema é dependente do fluxo pelo anel do SQUID

dc. Se a corrente de polarização (Ip) é mantida constante e acima da corrente crítica (Ic) o
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SQUID dc opera em seu modo resistivo. Assim, a voltagem do SQUID dc oscilará entre um
valor mínimo (Vmin) e um máximo (Vmax) de acordo com o fluxo aplicado no SQUID variar
entre nΦ0 e (n  1/2)Φ0 com um período igual a Φ0. As Figura 15 (b) e (c) apresentam as curvas
características de voltagem em função da corrente (V  I) e em função do fluxo magnético
(V  Φ0), respectivamente.
Na aquisição dos dados experimentais, a amostra é posicionada abaixo das bobinas,
enquanto a amostra desloca-se para cima (até o topo das bobinas sensoras) é coletada a tensão
de saída do amplificador. O procedimento de varredura é composto por pequenas mudanças de
posição seguida de uma pausa para coletar a tensão. A extensão da varredura e quantidade de
pontos de medida é definida pelo usuário. O “software” do equipamento calcula o valor do
campo magnético nas condições de temperatura e campo definidas pelo operador. O
magnetômetro SQUID opera com Campo Magnético Aplicado no intervalo de 0 < H > 5,0 T e
temperatura no intervalo de 1,8 K < T > 400 K, que são controladas por um microcomputador
por meio de software fornecido pelo fabricante juntamente com o equipamento. A grande
vantagem da utilização de Magnetometria com sensor SQUID é sua alta sensibilidade, na ordem
de 10−12 Am2 que permite medida com baixos campos magnéticos (0,05 T), mantendo-se a
qualidade da medida. Além disso o SQUID possui excelente reprodutividade e precisão de
resposta instrumental da ordem de milissegundo, o que permite estudar também fenômeno
cinéticos.
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5

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Nesta seção detalharemos os procedimentos experimentais do nosso trabalho, como foram

preparadas as amostras e foram feitas as caracterizações. Dividimos nosso trabalho em três etapas.
Na primeira etapa do trabalho, foram estudadas amostras cerâmicas do sistema ZnO:Mn
preparadas a partir da mistura dos óxidos de ZnO e MnO considerando-se a estequiometria
Zn1-xMnxO nas concentrações nominais de xN = 0,06; 0,11; 0,17; e 0,22 (6; 11; 17 e 22 at.%). Estas
amostras foram processadas em atmosfera de oxigênio (O2) e, subsequentemente, tratadas
termicamente em atmosfera mista de argônio (95%) e hidrogênio (5%) (Ar + H2), atmosfera
redutora. Aqui o objetivo foi avaliar a incorporação do Mn à estrutura ZnO, determinar o limite de
solubilidade nas condições padrão de sinterização e confirmar a eficácia do tratamento térmico na
redução do estado de oxidação dos íons Mn e na formação de vacâncias de oxigênio no sistema.
Avaliamos aqui também o comportamento magnético dessas amostras.
Na segunda etapa do trabalho foram preparadas e caracterizadas amostras também do
sistema ZnO:Mn a partir de diferentes precursores, MnO2, MnO e Mn-Metálico, considerando-se
a estequiometria Zn1-xMnxO na concentração nominal fixa de xN = 0,05 (5 at.%) de Mn. Estas
amostras foram preparadas em atmosfera de oxigênio (O2) e em atmosfera de argônio (Ar). Nesta
etapa, o objetivo foi avaliar as melhores condições de incorporação do Mn na matriz do ZnO,
avaliamos a dependência do material precursor, bem como a melhor atmosfera de sinterização para
obtenção do composto Zn1-xMnxO sem a presença de fases secundárias.
Por fim, na terceira etapa foram preparadas e caracterizadas amostras de Zn1-xMnxO
preparadas a partir do Mn-Metálico nas concentrações nominais de xN = 0,002; 0,005; 0,010; 0,015
e 0,020 (0,2; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 at.%). Preparamos aqui também mais dois conjuntos de amostras,
um conjunto de amostras de ZnO puro e um conjunto de amostras de Zn1-xCoxO preparadas a partir
do Co3O4 nas concentrações nominais de xN = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07 e 0,9 (1; 3; 5; 7 e 9 at.%).
Aqui o objetivo foi determinar a natureza dos modos vibracionais de defeitos (banda larga de 500
a 600 cm-1) observados nas análises de espectroscopia Raman. As amostras de ZnO puro e
Zn1-xCoxO tem por objetivo servirem como comparativo para as amostras de Zn1-xMnxO no sentido
de podermos obter informações mais substancias a respeito da natureza destes modos vibracionais.

5.1

Preparação das amostras

5.1.1 Primeira etapa:
As matérias primas utilizadas na preparação dessas amostras foram obtidas a partir da
mistura de pós de alta pureza de ZnO (Sigma Aldrich, 99,99%) com MnO (Alfa Aesar 99,99%).
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Os precursores foram pesados nas devidas proporções estequiométricas e, em seguida, submetidos
ao processo de mistura mecânica com auxílio de esferas de zinco para melhor homogeneização
por um período de 5 horas. Após a mistura as amostras foram prensadas uniaxialmente a
600 Mpa em uma prensa da marca Ciola, com capacidade de até 10 toneladas, obtendo assim as
pastilhas verdes. As pastilhas verdes foram sinterizadas à temperatura de 1400 °C, por 4 h, em
atmosfera dinâmica de oxigênio (O2), fluxo de 2 l/min. Frações das amostras foram submetidas a
um tratamento térmico posterior à temperatura de 600 °C por 3 h em atmosfera mista de argônio
(95%) e hidrogênio (5%) (Ar + H2), atmosfera redutora. Para as análises de microscopia eletrônica
fração das amostras foram embutidas, polidas e na sequência realizou-se o tratamento térmico em
atmosfera de oxigênio a 1100 °C por 30 minutos para revelação dos grãos.

5.1.2 Segunda etapa:
Aqui as matérias primas utilizadas na preparação das amostras foram pós de alta pureza de
ZnO (Sigma Aldrich, 99,99%), MnO2 (Sigma Aldrich, 99,9%), MnO (Sigma Aldrich, 99,99%)
Mn-Metálico (Sigma Aldrich, 99,9%). Os precursores foram pesados nas devidas proporções
estequiométricas e misturados manualmente em almofariz de ágata e, posteriormente, processadas
mecanicamente em um moinho de esferas. Utilizamos um moinho da Retsch com jarro e esferas
de aço inoxidável na velocidade de 200 RPM por 4 horas. Na sequência adicionamos álcool
polivinílico (PVA) com o intuito de melhorar a compactação das pastilhas durante a prensagem,
na concentração de 0,1 g/ml. As amostras foram então prensadas uniaxialmente a 600 MPa em
uma prensa Carver 4350, com capacidade de 12 toneladas, obtendo assim as pastilhas verdes. As
amostras assim preparadas foram sinterizadas a 1200 °C pelo período de 4 horas. Um conjunto de
amostras foi sinterizado em atmosfera de oxigênio (O2) e outro conjunto de amostras foi
sinterizado em atmosfera de argônio (Ar), ambos em fluxo de 1,5 l/min. Colocamos também um
patamar intermediário durante o aquecimento em 400 ºC por 4 horas para eliminar o PVA. Para as
análises de microscopia óptica fração das amostras foi subsequentemente tratada termicamente a
1100 °C por 30 minutos para revelação dos grãos.

5.1.3 Terceira etapa:
As matérias primas utilizadas na preparação foram pós de alta pureza de ZnO (Sigma
Aldrich, 99,99%) e Mn-Metálico (Sigma Aldrich, 99,9%) para as amostras de Zn1-xMnxO e Co3O4
(Sigma Aldrich, 99,7%) para as amostras de Zn1-xCoxO. Os precursores foram pesados nas devidas
proporções estequiométricas e misturados manualmente em almofariz de ágata e em seguida
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processados mecanicamente em moinho de esferas para finalizar a mistura a uma velocidade de
rotação de 200 RPM por 4 horas. Em seguida foi adicionado álcool polivinílico (PVA) e a
prensagem se deu de maneira uniaxial em 600 Mpa em prensa da Carver 4350, com capacidade
de 12 toneladas, a concentração do PVA utilizada aqui também foi de 0,1 g/ml. As pastilhas verdes
foram sinterizadas a 1200 ºC por 4 horas em atmosfera dinâmica com fluxo de 1,5 l/min de argônio
(Ar) para as amostras de Zn1-xMnxO e em oxigênio (O2) para as amostras de Zn1-xCoxO. A taxa de
aquecimento e resfriamento foi de 10 ºC/min. Com um patamar intermediário durante o
aquecimento em 400 ºC por 4 horas para eliminação do PVA. Também foi feita uma amostra de
ZnO puro como referência, seguindo os mesmos procedimentos descritos para as amostras com
Mn e Co. A Figura 16 a seguir apresenta um diagrama esquemático resumindo o preparo das
amostras e a Figura 17 apresenta as rampas utilizadas nas sinterizações.

Figura 16 – Rota de preparo das amostras.
Fonte: Da autora.

Figura 17 – Rampa de sinterização. Ta corresponde a
temperatura ambiente.
Fonte: Da autora.
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5.1.4 Cálculo das Massas
Neste trabalho os precursores utilizados foram pós de ZnO, MnO, MnO2, Mn-Metálico e
Co3O4. Para a primeira etapa do trabalho, foram preparadas amostras de ZnO:Mn a partir da
mistura de ZnO e MnO nas concentrações nominais de xN = 0,06; 0,11; 0,17; e 0,22 (6; 11; 17 e
22 at.%) considerando-se a estequiometria Zn1-xMnxO. Na segunda etapa do trabalho, foram
preparadas amostras do sistema ZnO:Mn a partir de diferentes precursores, MnO2, MnO e MnMetálico, na concentração nominal de xN = 0,05 (5 at.%) de Mn. Posteriormente, na terceira etapa,
foram preparadas amostras de Zn1-xMnxO preparadas a partir do Mn-Metálico nas concentrações
nominais de xN = 0,002; 0,005; 0,010; 0,015 e 0,020 (0,2; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 at.%) e amostras
Zn1-xCoxO preparadas a partir do Co3O4 nas concentrações nominais de xN = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07
e 0,09 (1; 3; 5; 7 e 9 at.%).
Vamos ilustrar as contas para determinação das massas tomando como exemplo o sistema
ZnO:Mn preparado a partir do ZnO e o Mn-Metálico. Primeiramente é necessário obter os valores
teóricos das massas de todos os pós que serão pesados para obter a dopagem desejada de manganês.
O cálculo será apresentado em seguida em resposta à seguinte pergunta: Para uma concentração
de x at.% de manganês na matriz de ZnO, quanto de massa dos óxidos e dos precursores devem
ser utilizadas em cada caso?
 Zn:Mn: A massa total da amostra é:

M ZnO  M Mn  M tot .

(11)

Onde MZnO e MMn são as massas dos pós, em gramas, que serão pesados na balança de
precisão. Entretanto, a massa de uma determinada quantidade dos precursores é dada pelo número
de unidades presentes na amostra multiplicado pela massa molar da amostra e dividido pelo
número de Avogadro (NA), ou seja:

M ZnO 

N ZnO
mZnO
NA

(12)

M Mn 

N Mn
mMn .
NA

(13)

Aqui, NZnO e NMn são o número de moléculas, mZnO e mMn são as massas atômicas do ZnO
e Mn-Metálico respectivamente. O número total de cátions (N) na amostra pode ser obtido da
seguinte maneira:
M ZnO  N Zn  N (1  x) ou

(14)
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N

(15)

N Zn
.
1 x

O número de moléculas de Mn-Metálico é:
(16)

N Mn  Nx ou

N Mn 

(17)

x
N Zn .
1 x

Onde N foi substituído por (15). Substituindo (17) em (13), temos:

M Mn 

(18)

N Zn x
mMn .
NA 1  x

Substituindo (18) e (12) em (11), obtemos:
(19)

N Zn
N
x
mZnO  Zn
mMn  M tot .
NA
NA 1  x
Lembrando que NZnO  NZn. Resolvendo para a razão NZnONA:

(20)

1

N Zn 
x

  mZnO 
mMn  M tot .
NA 
1 x


Assim, os valores teóricos são dados pelas equações (12) e (18), com a razão NZnNA dada
por (20).
Para os demais precursores, não é necessário repetir toda a dedução, basta fazer as
seguintes mudanças nas equações anteriores:
 ZnO:MnO: mMn  mMnO
 ZnO:MnO2: m Mn  m MnO

2

A Tabela 1 apresenta, como exemplo, os valores das massas para os três materiais
precursores em concentração nominal de 5 at.% de Mn, xN = 0,05, com massa total de 2 g.

Tabela 1 - Valores calculados para concentração nominal de 5 at.%, xN = 0,05.
ZnO:MnO

ZnO:MnO2

ZnO:Mn-metálico

MZnO

MMnO

MZnO

MMnO2

MZnO

MMn

1,9123 g

0,0877 g

1,8935 g

0,1064 g

1,9314 g

0,0386 g

Fonte: Da autora.
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5.2

Caracterizações
A caracterização estrutural, óptica e magnética das amostras preparadas nas três etapas se

deu através das seguintes técnicas:
1.

Para verificação das fases presentes, determinação das estruturas e os efeitos do
tratamento térmico nas amostras estudadas utilizou-se um difratômetro Rigaku Ultima
IV, geometria -2, empregando radiação Cu-k ( 1,5418 Å). As medidas foram
feitas à temperatura ambiente e na faixa de 2 = 20°120° com passo de 0,02º/ponto
e um tempo de contagem de 7 s/ponto. As medidas de difração de raios X foram feitas
no Laboratório de Cristalografia da UNIFAL  MG. A determinação dos parâmetros
de rede e do fator de ocupação sobre a estrutura foram avaliados utilizando o método
de Rietveld implementado via programa GSAS e interface gráfica EXPGUI.

2.

A avaliação da distribuição do tamanho de grãos das amostras, bem como sua
composição química foi conduzida via microscopia eletrônica de varredura (MEV) em
um microscópio da marca JEOL, modelo JSM 6510, equipado com um espectrômetro
de raios X por dispersão em energia (EDS) da Oxford, modelo XMAX 80. As
análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia e Microanálises  LMic do
Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto
– UFOP.

3.

As medidas de microscopia óptica (MO) foram realizadas em um microscópio Leica
DM4500 do Laboratório de Tratamentos Térmicos da Universidade Federal de Ouro
Preto – UFOP.

4.

A espectroscopia de espalhamento RAMAN foi utilizada com o intuito de avaliar a
incorporação do Mn à estrutura ZnO e a desordem estrutural correspondente, bem
como na identificação da formação de fases secundárias. Medidas à temperatura
ambiente foram realizadas no Laboratório de Propriedades Ópticas e Elétricas – LPOE
da UNIFAL-MG. Utilizou-se um sistema RAMAN modular composto por um
microscópio Olympus BX41 e um monocromador da Horiba iHR550 na geometria
de detecção de fótons retroespalhados. Como fonte de excitação, usamos na primeira
e segunda etapa um laser de 532 nm da B&W Tek. A maioria das medidas foram feitas
com 5 ciclos de 240 segundos (tempo de integração) porém, em certos casos, tivemos
que aumentar esse tempo para 300 segundos com o objetivo de melhorar a relação
sinal-ruído. A potência do laser foi ajustada para aproximadamente 1 mW (laser de
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532 nm) e a lente objetiva utilizada foi de magnificação de 10×. Já as medidas
realizadas a baixa temperatura (~ 6 K) foram realizadas no ICMUV  Institut de
Ciència del Materials, Valencia/ESP no Group of Spectroscopy of Solid (GES) da
Universitat de València (Valência, Espanha) sob orientação dos Profs. Dr. Andres
Cantarero e Dr. Maurício Morais de Lima Jr. Estas medidas foram realizadas na
configuração em retroespalhamento com um espectrômetro Jobin Yvon T64000 de
grade tripla, acoplado com um dispositivo alto refrigerado com nitrogênio líquido. Os
comprimentos de onda de excitação em 458 nm, 488 nm e 514 nm são fornecidas por
um laser Ar/Kr focalizado na amostra sem microscópio. Os modos vibracionais do
silício foram utilizados como referência para a calibração das medidas Raman em
todos os casos.
5.

As medidas de absorção de raios X (XAS) foram utilizadas com o objetivo de
determinar o estado de oxidação (XANES) e ambiente cristalográfico do átomo
absorvedor (EXAFS). Os espectros da borda-K do Mn e Zn foram medidos no modo
de transmissão na linha de luz XAFS2 do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron
(LNLS) em Campinas.

6.

A caracterizção magnética foi realizada utilizando-se um magnetrômetro SQUID
(Superconducting Quantum Interference Device) no modo DC em campos magnéticos
de até 6 T. As análises foram realizadas em colaboração com o professor Dr. Valmir
Antônio Chitta no Laboratório de Estado Sólido e Baixas Temperaturas do Instituto de
Física da Universidade de São Paulo – USP.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1

Estudo da incorporação do Mn ao ZnO: Propriedades estruturais e magnéticas
Nesta etapa avaliamos a cinética de incorporação do Mn à estrutura do ZnO em amostras

preparadas a partir da mistura de pós dos óxidos de ZnO e MnO nas concentrações nominais de
xN = 0,06; 0,11; 0,17; e 0,22 (6; 11; 17 e 22 at.%) considerando-se a estequiometria Zn1-xMnxO.
Estas amostras foram processadas em atmosfera de oxigênio (O2). Denominaremos essas amostras
de “como preparadas” (CP). Frações das amostras foram posteriormente tratadas termicamente em
atmosfera mista de argônio (95%) e hidrogênio (5%) (Ar + H2), uma atmosfera redutora, com o
objetivo de tentar elevar o limite de solubilidade do Mn ao mesmo tempo que defeitos pontuais do
tipo vacâncias de oxigênio (VO) são introduzidos na estrutura. Denominaremos estas amostras
como “tratadas termicamente” (TT).
6.1.1 Difração de raios X
A Figura 18 apresenta os difratogramas de raios X obtidos para as amostras CP (Figura
18(a)) e TT (Figura 18(b)). Observamos inicialmente que as larguras dos picos de difração são
relativamente estreitas o que revela uma cristalinidade relativamente alta para todo o conjunto de
amostras.

Figura 18 - Difratograma de raios X das amostras de ZnO:Mn preparadas com diferentes
concentrações de Mn para as amostras (a) CP e (b) TT. As estrelas indicam os picos da fase
secundária de ZnMn2O4 em (a) e as cruzes indicam os picos da fase secundária de MnO
em (b).
Fonte: Da autora.

Em todas as amostras identificamos os picos de difração correspondente à estrutura ZnO
(ficha cristalográfica ICDD PDF No. 01-072-8025)[122]. Para as amostras com concentração
nominal de 6 at.% de Mn (xN = 0,06), tanto para o conjunto CP e TT, observamos apenas os picos
de difração característicos associados à estrutura hexagonal ZnO, aqui, dentro do limite de
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detecção da técnica, não foi verificado nenhum traço de fases secundárias de óxidos de Mn ou
ligas ternárias contendo Zn, Mn e O. Este é um indicativo que para estas amostras o Mn está diluído
na matriz ZnO formando o composto Zn0,94Mn0,06O (dopagem substitucional). Para amostras com
concentrações nominais maiores que xN = 0,06 observamos a presença de fases secundárias. As
amostras CP apresentaram picos da fase ZnMn2O4 (ficha cristalográfica ICDD PDF No.
01-071-2499). Após o tratamento térmico, para as amostras TT a fase secundária ZnMn2O4
praticamente desaparece e passamos a detectar a fase secundária de óxido de manganês (MnO)
(ficha cristalográfica ICDD PDF No. 01-075-1090). A fase ternária ZnMn2O4 é um espinélio
(fórmula AB2O4) em que o Zn2 ocupa os sítios tetraédricos AO4 (Td), e o Mn3 ocupa os sítios
octaédricos BO6 (Oh). A estrutura cristalina do espinélio ZnMn2O4 pertence ao grupo espacial
I41/adm. Além disso, o MnO tem uma estrutura cúbica do cloreto de sódio com íons Mn2 em
sítios octaédricos, grupo espacial Fm3m. Este resultado indica que ocorre redução do estado de
oxidação do manganês de Mn3+ para Mn2+ em função do tratamento térmico realizado em
atmosfera redutora Ar + H2. Sharma e colaboradores também relatam a presença de ZnMn2O4 para
amostras de ZnO:Mn preparadas com MnO2 e sinterizadas a 800 °C e a presença da fase MnO
após o tratamento térmico à temperatura de 800 °C em atmosfera mista de argônio (95%) e
hidrogênio (10%) (Ar + H2)[81]. Kolesnik e colaboradores observaram a mesma fase secundária
(ZnMn2O4) para amostras de ZnO:Mn preparadas com com MnO2 e sinterizadas a 1350 °C[97].
Com o tratamento térmico, apesar da redução do estado de oxidação do Mn, não
observamos um aumento significativo do limite de solubilidade. Observamos também que com o
aumento da concentração nominal de Mn os picos de difração correspondentes às fases secundárias
aumentam com relação aos picos da estrutura ZnO, como esperaríamos, após atingirmos o limite
de solubilidade do elemento na matriz. Estes resultados nos permitem inferir, em um primeiro
momento, que o limite de solubilidade do Mn na estrutura ZnO está entre 6 e 11 at.% (entre
xN = 0,06 e 0,11).
As análises dos padrões de difração de raios X obtidos para as amostras foram realizadas
pelo método de refinamento Rietveld. Utilizou-se o programa GSAS – General Structure Analysis
System program (versão de 25 de Abril de 2006)[123], com a interface EXPEGUI (versão
1.80)[124]. Durante os refinamentos os perfis dos picos foram ajustados utilizando-se a função
pseudo-Voigt[125]. Os parâmetros estruturais obtidos através do refinamento são apresentados nas
Figuras 19, 20 e nas Tabelas 2 e 3. Observamos nas Figuras 19 e 20 que há boa concordância entre
as curvas teóricas do refinamento e as curvas obtidas pela difração de raios X.
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Figura 19 - Difratogramas de raios X refinado das amostras ZnO:Mn como preparadas
(CP) nas concentrações nominais (a) xN = 0,06, (b) 0,11, (c) 0,17 e (d) 0,22. Cada figura
mostra: a intensidade observada (símbolos), a intensidade calculada por Rietveld (linha
sólida) e a qualidade do ajuste ou intensidade residual (na parte inferior).
Fonte: Da autora.

Figura 20 - Difratogramas de raios X refinado das amostras ZnO:Mn tratadas
termicamente (TT) nas concentrações nominais (a) xN = 0,06, (b) 0,11, (c) 0,17 e (d) 0,22.
Cada figura mostra: a intensidade observada (símbolos), a intensidade calculada por
Rietveld (linha sólida) e a qualidade do ajuste ou intensidade residual (na parte inferior).
Fonte: Da autora.
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As Tabela 2 e 3 apresentam os seguintes resultados do refinamento Rietveld: as dimensões
da célula unitária (a, b, c), os parâmetros de ocupação dos átomos de cada fase ZnO, ZnMn2O4 e
MnO e os índices de qualidade do refinamento (Rwp, Rp e 2). Observamos inicialmente que a
fração refinada das fases secundárias revela um aumento linear das concentrações destas fases com
xN (Figura 21(a)). Chamamos a atenção para uma pequena fração da fase ZnMn2O4 nas amostras
de TT (Tabela 3). Observamos ainda que os valores refinados da concentração de Mn incorporado
à matriz de ZnO, denominado aqui de xR, estão em boa concordância com a concentração efetiva
de Mn (xE) medida via EDS (Tabela 5). Também observamos que xR aumenta à medida que xN
também aumenta. Este resultado é corroborado pelo aumento linear do volume da célula unitária
ZnO (obtido pelo refinamento) em função de xR, conforme esperado pela lei de Vegard (Figura
21(b)), e pelo aumento também do strain7 (ε) com o aumento da concentração nominal (Tabela 4).
Observamos ainda que para as amostras TT, o strain é menor que para as amostras CP, indicando
que o tratamento térmico reduz as deformações na estrutura das amostras atuando como um
annealing8 (recozimento). O aumento da concentração de Mn que é incorporado na matriz ZnO
(xR) será posteriormente tratado em função das mudanças nas condições de crescimento do grão
devido a presença de maiores quantidades do precursor (MnO) no processamento das amostras.

6.1.2 Microscopia eletrônica de Varredura
A determinação da morfologia de grãos e composição química das amostras foram
realizadas via MEV juntamente com medidas de EDS. A Figura 22 apresenta micrografias
representativas do conjunto de amostras CP e TT. As imagens foram adquiridas sobre a superfície
polida das amostras e obtidas no modo de detecção de elétrons retroespalhados (Backscattered
Electron Detector – BSD). Particularmente, a imagem obtida via detector de elétrons
retroespalhados nos dá na imagem contrastes entre elementos de número atômico distintos,
auxiliando-nos na identificação de possíveis regiões ricas em Mn, o que caracterizaria a presença
de fases secundárias indesejadas, sendo possível assim evidenciar as fases secundárias, ZnMn2O4
(CP ) e MnO (TT ). Foram realizadas varreduras sobre grandes áreas em diferentes regiões das
superfícies a fim de aumentarmos a qualidade estatística de nossas análises e podermos detectar
eventuais fases secundárias mesmo nas amostras de baixa concentração de Mn.

7
8

O strain é a deformação estrutural relativa devido à ação de uma força.
O annealing, em português traduzido por “recozimento” é um tratamento térmico realizado a posteriori da preparação
de materiais cerâmicos e metálicos no sentido de eliminar defeitos ou strain associados ao processo de preparação do material.
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O
-

Mn (xR)
0,071(1)

Mn
1,00(1)

O
-

Mn (xR)
0,079(2)

Mn
1,02(1)

O
-

Mn (xR)
0,094(1)

Mn
0,81(2)

O
-

Parâmtetros de Qualidade

Mn

Rwp

0,2199

Rp

0,1697

χ2

30,85

Parâmtetros de Qualidade

Fase MnO – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
xN = 0,11 (CP )
Fase ZnO – 97,01%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
3,2598(1)
3,2598(1)
5,2166(1)
0,851(1)
1,010(1)
Fase ZnMn2O4 – 2,99%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
5,714(2)
5,714(2)
9,254(3)
0,98(3)
1,00(2)
Fase MnO – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
xN = 0,17 (CP )
Fase ZnO – 93,29%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
3,2604(1)
3,2604(1)
5,2177(1)
0,909(1)
0,986(8)
Fase ZnMn2O4 – 6,71%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
5,7261(6)
5,7261(6)
9,233(1)
0,98(1)
0,98(2)
Fase MnO – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
xN = 0,22 (CP )
Fase ZnO – 89, 82%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
3,2615(1)
3,2615(1)
5,2184(1)
0,733(1)
0,940(1)
Fase ZnMn2O4 – 10.18%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
5,733(1)
5,733(1)
9,245(2)
1,03(2)
0,85(2)
Fase MnO – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
-

Mn (xR)
0,041(3)

Rwp

0,1915

Rp

0,1502

χ2

21,15

Parâmtetros de Qualidade

xN = 0,06 (CP )
Fase ZnO – 100%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
3,2576(1)
3,2576(1)
5,2149(1)
0,941(3)
0,971(3)
Fase ZnMn2O4 – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O

Rwp

0,1611

Rp

0,1167

χ2

13,26

Parâmtetros de Qualidade

Tabela 2 – Dados estruturais para as amostras ZnO:Mn como preparadas (CP) obtidas através do
refinamento de Rietveld. Os parâmetros de qualidade do refinamento são representados por Rwp, Rp
e 2.

Rwp

0,1841

Rp

0,1452

χ2

17,47

Fonte: Da autora.
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Parâmtetros de Qualidade

Rwp

0,1888

Rp

0,1494

χ2

18,66

Parâmtetros de Qualidade

Rwp

0,1775

Rp

0,1368

χ2

13,86

Parâmtetros de Qualidade

xN = 0,06 (TT )
Fase ZnO – 100%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn (xR)
3,2580(1)
3,2580(1)
5,2162(1)
0,934(3)
1,09(1)
0,044(1)
Fase ZnMn2O4 – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn
Fase MnO – não refinada
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
O
xN = 0,11 (TT )
Fase ZnO – 97,11%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn (xR)
3,2598(1)
3,2598(1)
5,2178(1)
0,890(1)
0,991(9)
0,062(2)
Fase ZnMn2O4 – 0.28%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn
5,723(2)
5,723(2)
9,253(2)
0,92(7)
1,02(8)
1,02(4)
Fase MnO – 2.61%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
O
4,4317(2)
4,4317(2)
4,4317(2)
0,97(4)
1,07(5)
xN = 0,17 (TT )
Fase ZnO – 94.04%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn (xR)
3,2617(1)
3,2617(1)
5,2198(1)
0,910(2)
0,952(2)
0,076(2)
Fase ZnMn2O4 – 0,40%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn
5,723(1)
5,723(1)
9,258(1)
0,98(2)
0,983(9)
1,10(2)
Fase MnO – 5,58%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
O
4,4142(5)
4,4142(5)
4,4142(5)
0,99(2)
1,09(7)
xN = 0,22 (TT )
Fase ZnO – 91,89%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn (xR)
3,2621(1)
3,2621(1)
5,2202(1)
0,926(2)
0,851(9)
0,079(3)
Fase ZnMn2O4 – 0,64%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Zn
O
Mn
5,7235(1)
5,7235(1)
9,269(1)
1,09(3)
1,01(2)
1,09(2)
Fase MnO – 7,46%
Parâmetros de rede (Å)
Ocupação
a
b
c
Mn
O
4,4223(2)
4,4223(2)
4,4223(2)
0,97(1)
1,14(3)

Rwp

0,1840

Rp

0,1439

χ2

13,51

Parâmtetros de Qualidade

Tabela 3 – Dados estruturais para as amostras ZnO:Mn tratadas termicamente (TT) obtidas através
do refinamento de Rietveld. Os parâmetros de qualidade do refinamento são representados por Rwp,
Rp e 2.

Rwp

0,1766

Rp

0,1318

χ2

12,25

Fonte: Da autora.
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Figura 21- (a) Fração das fases secundárias ZnMn2O4 para as amostras CP e ZnMn2O4 e MnO
para as amostras TT em função da concentração nominal de Mn (xN). (b) Volume da célula
unitária em função fator de ocupação do Mn obtido do refinamento de Rietveld (xR). Os
símbolos representam os resultados do refinamento e as linhas exibem os ajustes dos dados.
Os dados são apresentados nas Tabelas 2 e 3.
Fonte: Da autora.
Tabela 4 – Strain (ε) obtida a partir do
refinamento de Rietveld para as amostras
estudadas.
ε (%)

Amostra
(xN)

CP

TT

0,06

0,029(2)

0,0108(8)

0,11

0,0466(8)

0,030(1)

0,17

0,0652(9)

0,0464(8)

0,22
0,143(1)
Fonte: Da autora.

0,0761(9)

Com o aumento de xN observamos o aumento do número de grãos associados às fases
secundárias, em concordância com os dados de DRX e do refinamento Rietveld. Chamamos a
atenção para a presença de grãos, em muito baixa proporção, das fases ZnMn2O4 e MnO nas
amostras CP e TT com a concentração nominal de xN = 0,06, respectivamente (setas vermelhas na
Figura 22). Esse resultado pode explicar, a diferença de valores obtidos para xR e xE em relação à
xN (Tabela 5). Esta observação também destaca a limitação da técnica de difração de raios X na
detecção de fases secundárias em baixa proporções. No contexto de SMDs, é importante excluir a
presença de quaisquer fases secundárias que possam levar a interpretações errôneas sobre o
comportamento magnético. Portanto, é necessário nesse contexto conjugar diferentes técnicas
experimentais e utilizar ferramentas altamente sensíveis em escala nanométrica.
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Figura 22 - Micrografias representativas obtidas via MEV, modo BSD, para as amostras (a) CP e
(b) TT de ZnO:Mn nas concentrações de Mn, xN = 0,06; 0,11; 0,17 e 0,22. A fase secundária é
observada nas imagens (grãos em cinza escuro). As áreas destacadas nas imagens para as amostras
com concentração nominal de xN = 0,22 correspondem às áreas onde o mapeamento EDS foi
realizado (Figura 23 e 24).
Fonte: Da autora.

Para a identificação correta das composições químicas das duas fases observadas,
realizamos medidas de EDS. Na Figura 23 e na Figura 24 são apresentados o mapeamento dos
elementos presentes na amostra (Zn, Mn e O) e os espectros obtidos em dois pontos distintos, na
matriz Zn1-xMnxO (cruz aberta) e na fase secundária (cruz sólida), as medidas apresentadas são
para a amostra com concentração nominal xN = 0,22 (22 at.%) de Mn.
A Tabela 5 apresenta os valores médios das concentrações dos elementos na matriz de
ZnO e nas fases secundárias. Foram avaliados vários pontos em diferentes regiões das amostras.
Observamos que as concentrações de Mn obtidas para a matriz de ZnO (xE) encontram-se em boa
concordância com a taxa de ocupação obtida via refinamento Rietveld (xR), xE aumenta com o
aumento de xN. Afirmamos que xR e xE correspondem ao limite de solubilidade do Mn na estrutura
ZnO. Este resultado confirma a dopagem do Mn na estrutura ZnO para todas as amostras, o que
nos leva a nomear esta a matriz ZnO, mais apropriadamente, como Zn1xMnxO (Tabela 5).
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Figura 23 – Mapeamento representativo dos elementos Zn (verde), Mn (vermelho) e O
(amarelo) adquiridos por EDS no grão destacado na Figura 22 para a amostra como preparada
(CP) com concentração nominal de xN = 0,22. Mapeamento individual para (b) zinco, (c)
manganês e (d) oxigênio. Os espectros de EDS adquiridos para: (e) matriz ZnO dopada com
Mn Zn1-xMnxO (cruz aberta) e (f) para a fase segregada ZnMn2O4 (cruz fechada).
Fonte: Da autora.

Figura 24 – Mapeamento representativo dos elementos Zn, Mn e O adquiridos por EDS no
grão destacado na Figura 22 para a amostra tratada termicamente (TT) com concentração
nominal de xN = 0,22. Mapeamento individual para (b) zinco, (c) manganês e (d) oxigênio. Os
espectros de EDS adquiridos para: (e) matriz ZnO dopada com Mn Zn1-xMnxO (cruz aberta) e
(f) para a fase segregada Mn1-xZnxO (cruz fechada).
Fonte: Da autora.

Um resultado importante desta análise diz respeito à composição química da fase secundária
de MnO nas amostras TT. Chamamos atenção para a presença do Zn na fase MnO (Figura 24 (f)),
indicando que átomos de Zn estão incorporados à estrutura do MnO, ou seja, a fase MnO é dopada
com Zn, o que nos leva a renomear a fase MnO para Mn1-xZnxO (Tabela 5), a fração de Zn na
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matriz de MnO (xZn) é quase a mesma que a fração de Zn na fase secundária ZnMn2O4 nas amostras
CP (também denominada como xZn na Tabela 5). Esse resultado nos leva a concluir que o
tratamento térmico realizado em atmosfera redutora (Ar + H2) é eficaz na remoção de átomos de
oxigênio destas amostras. Ou seja, ocorre uma mudança estrutural da fase ZnMn2O4 para
Mn1-xZnxO devido à elevada quantidade de vacâncias de oxigênio (VO) induzidas pelo tratamento
térmico. Portanto, podemos inferir que, com o tratamento térmico, é muito provável que tenhamos
também VO na fração majoritária da amostra, o ZnO dopado com Mn (Zn1xMnxO). Singhal e
colaboradores mostraram, via espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X, a indução de
VO após tratamento térmico em hidrogênio a 500 °C durante 6 h em em amostras de ZnO:Mn
preparadas a partir do MnO2 previamente sinterizadas em duas etapas: a 600 °C (primeira etapa)
e a 500 ° C (segunda etapa)[126].

Tabela 5 – Concentração de Mn medida via EDS (xE) e obtida via refinamento Rietveld (xR) para comparação.
O erro apresentado para os dados xE corresponde ao erro padrão da média. É apresentado a concentração de
Zn (xZn) para a fase ZnMn2O4 nas amostras preparadas (CP) e para a fase MnO nas amostras tratadas
termicamente (TT).
CP
Amostra
(xN)

Zn1-xMnxO

TT
ZnMn2O4

Zn1-xMnxO

xR

xE

Zn

Mn

xZn

xR

xE

Mn1-xZnxO
xZn

0,06

0,041(3)

0,054(9)

0,16(1)

0,27(1)

0,37(1)

0,044(1)

0,053(6)

0,38(2)

0,11

0,071(1)

0,069(6)

0,16(2)

0,27(2)

0,37(1)

0,062(2)

0,070(1)

0,42(4)

0,17

0,079(2)

0,080(5)

0,16(2)

0,27(2)

0,37(1)

0,076(2)

0,077(6)

0,34(4)

0,22

0,094(1)

0,088(5)

0,15(2)

0,28(2)

0,39(2)

0,079(3)

0,084(5)

0,42(4)

Fonte: Da autora.

O diâmetro mediano (d) dos grãos em cada amostra foi determinado a partir de uma análise
estatística em que os tamanhos dos grãos são medidos manualmente em diferentes imagens com o
auxílio do software Image Pro 4. Os histogramas com a estatística da distribuição do tamanho dos
grãos são apresentados na Figura 25 para as amostras CP e na Figura 26 para as amostras TT. Os
histogramas obtidos foram então ajustados por uma função log-normal que nos dá o diâmetro
mediano (d) e o desvio padrão geométrico (σg) das distribuições. Os resultados estatísticos estão
apresentados na Tabela 6.
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Figura 25 - Histograma da distribuição dos tamanhos de grãos
das amostras como preparadas (CP) com concentração
nominal de Mn (a) xN = 0,06; (b) 0,11, (c) 0,17 e (d) 0,22. Os
histogramas foram ajustados com uma função log-normal
(linha tracejada).
Fonte: Da autora.

Figura 26 - Histograma da distribuição dos tamanhos dos
grãos das amostras como preparadas (TT) com concentração
nominal de Mn (a) xN = 0,06; (b) 0,11, (c) 0,17 e (d) 0,22. Os
histogramas foram ajustados com uma função log-normal.
(linha tracejada).
Fonte: Da autora.
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Observamos que à medida que xN aumenta, o diâmetro mediano (d) dos grãos diminui. Um
fator que limita o crescimento de grão nos processos de sinterização é a formação de fases
secundárias intermediárias. No processo de sinterização e incorporação do Mn, em concentrações
relativamente altas, como é nosso caso, o MnO reage com a matriz de ZnO formando a liga ternária
ZnMn2O4 antes do Mn ser efetivamente incorporado à matriz. A presença da fase secundária inibe
o crescimento do grão, aumentando a energia de ativação de crescimento do grão[127, 128]. Como
observamos, com o aumento da concentração nominal de Mn ocorre também um aumento da fase
secundária (ZnMn2O4) nas amostras CP, assim, podemos afirmar que os grãos ZnMn2O4 inibem o
crescimento do grão ZnO e ocorre uma diminuição de d em função de xN. Com esse resultado,
podemos retornar ao aumento observado da concentração efetiva de Mn (xE) na matriz ZnO em
função de xN. Podemos inferir que a incorporação dos íons Mn na estrutura ZnO ocorre
principalmente nas superfícies dos grãos. Com o aumento de xN aumenta a proporção do ZnMn2O4
nas amostras CP, levando a uma diminuição do diâmetro médio do grão ZnO (d). Com a
diminuição do diâmetro mediano temos um aumento relativo da área superficial total efetiva nas
amostras, permitindo, portanto, uma maior incorporação de Mn. É importante enfatizar aqui que
resultados semelhantes também foram relatados para amostras de ZnO dopadas com Mn por
Straumal e colaboradores [129].
Tabela 6 – Estatísticas da distribuição do tamanho dos grãos. d corresponde
ao diâmetro mediano e g é o desvio padrão geométrico obtidos pelo ajuste
do histograma da distribuição do tamanho dos grãos por uma função lognormal; N é o número total de partículas contadas.
Amostra
(xN)

CP
d (m)

TT
N

g

d (m)

g

N

0,06

40,0(6) 1,49(1)

221

38,7(8) 1,49(2)

261

0,11

24,7(2) 1,37(1)

278

26,6(2) 1,37(1)

287

0,17

20,0(2) 1,38(1)

358

20,9(4) 1,52(2)

390

0,22

17,0(2) 1,43(1)

254

18,8(2) 1,49(1)

337

Fonte: Da autora.

6.1.3 Espectroscopia de espalhamento Raman
Os espectros Raman fornecem informações estruturais através da identificação dos modos
normais vibracionais de sua estrutura, informações acerca da presença e das densidades relativas
de defeitos, bem como informações químicas composicionais. Assim, o espectro vibracional de
um dado material será modificado quando existem alterações composicionais e estruturais em um
material. A estrutura wurtzita do ZnO (hexagonal) possui 4 átomos por célula unitária com um
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total de 12 modos vibracionais, um longitudinal acústico (LA), 2 transversais acústicos (TA), 3
longitudinais ópticos (LO), e 6 transversais ópticos (TO). Em estruturas cristalinas com simetria
P63mc (C46v na notação de Schoenflies) a teoria de grupos prediz oito conjuntos de modos
vibracionais no ponto  da zona de Brillouin representados por 2A1  2B1  2E1  2E2. Os modos
A1, E1 (polares) e os dois modos E2 são ativos na espectroscopia Raman enquanto que os modos
B1 são inativos (modos silenciosos). Os modos A1 e E1 são divididos em fônons ópticos
transversais (TO) e ópticos longitudinais (LO). O modo E2 (não polar) possui duas frequências,
E2H e E2L, que estão associados aos modos vibracionais da subrede do oxigênio e do zinco,
respectivamente[130].
Nas Figura 27 (a), (b), (c) e (d) apresentamos os espectros obtidos para nossas amostras,
os espectros foram normalizados pela amplitude de modo E2H (subrede do oxigênio). Identificamos
três modos principais do ZnO em 97, 383 e 435 cm1 correspondentes aos modos E2L, A1(TO) e
E2H, respectivamente[62]. A presença destes modos vibracionais da estrutura ZnO nas amostras
confirma a estrutura hexagonal da wurtzita (matriz) em nossas amostras. Observamos ainda nos
espectros uma banda centrada em torno de 473 cm-1, aqui denominada de banda adicional (BA), e
outra banda mais larga na região de 500 a 600 cm1. Esta banda larga apresenta vários modos,
entretanto os mais proeminentes são os modos centrados em torno de 525 e 570 cm-1. O modo em
570 cm1 pode ser atribuído a mistura dos fônons longitudinais (LO) dos modos A1 e E1 do ZnO[62].
Encontramos na literatura para a ZnO o modo A1(LO) na frequência de 574 cm-1 e o E1(LO) na
frequência de 584 cm-1[11]. Por outro lado, o modo em 525 cm1 não pode ser atribuído a nenhum
modo vibracional do ZnO, na Figura 27 esse modo é indexado por hora como modo MA. Em geral,
no ZnO puro os modos A1(LO) e E1(LO) são muito pouco intensos devido à interferência
destrutiva entre o potencial de deformação e de Frölich[131]. A observação desta banda é relatada
na literatura para o ZnO não dopado[132] e dopado com diferentes elementos[133-138], incluindo o
Mn[139,

140]

. Entretanto, impurezas, desordens e defeitos na estrutura cristalina induzidos pela

incorporação de dopantes, podem resultar na amplificação desses modos devido à quebra das
regras de conservação de momento no ponto [134]. Existem relatos experimentais em sistemas
semelhantes que indicam que essa intensificação dos modos LO é devida a defeitos intrínsecos,
tais como vacâncias de oxigênio (VO) e zinco intersticial (Zni)[134]. A natureza destes modos ainda
é controversa, entretanto, associamos a presença desses modos a indicação de que o Mn está
incorporado à estrutura ZnO. Na seção 6.3 apresentamos nossos esforços em interpretar a natureza
desses modos vibracionais. Assim, a observação destes modos em todas as amostras nos permite
afirmar que fração do Mn (a quase totalidade para a amostra com concentração xN = 0,06) foi
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incorporada à estrutura ZnO, corroborando com as análises de DRX, Rietveld e EDS apresentadas
anteriormente. Por fim, observamos ainda que os modos MA e LO para as amostras TT possuem
maior intensidade relativa que os modos da amostra CP. Uma vez que estes modos estão
associados a defeitos estruturais, concluímos que, relativamente, as amostras TT possuem uma
maior densidade de defeitos do que a amostra CP, considerando que ambas as amostras possuem
incorporadas as mesmas proporções de Mn (xE e xR na Tabela 5), inferimos que estes defeitos são
de ordem pontual (como VO) induzidos pelo tratamento térmico, confirmando as suposições
anteriores de que o tratamento térmico em atmosfera redutora (Ar + H2) é eficaz em introduzir
defeitos na estrutura ZnO dopado com Mn (Zn1-xMnxO).

Figura 27 - Espectros Raman das amostras ZnO:Mn nas concentrações nominais de
(a) xN = 0,06; (b) 0,11; (c) 0,17 e (d) 0,22 de Mn. Amostras CP em linhas contínuas e amostras
TT em símbolos. Os espectros foram adquiridos à temperatura ambiente e estão normalizados
pelo modo vibracional E2H.
Fonte: Da autora.

Para ajudar na identificação dos modos vibracionais realizamos também medidas Raman
com objetiva de 100×, o que permite uma alta resolução espacial, a fim de avaliarmos
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especificamente as fases secundárias. A Figura 28 apresenta os espectros obtidos para a amostra
com concentração nominal xN = 0,22 (22 at.%) CP e TT sobre as fases ZnMn2O4 (Figura 28(a)) e
Mn1-xZnxO (Figura 28(b)). O espectro obtido para a fase ZnMn2O4 nas amostras CP está de acordo
com o relatado para as amostras monofásicas de ZnMn2O4[141, 142]. No ponto  da zona de Brillouin,
a teoria de grupo prevê dez fônons ópticos permitidos para o ZnMn2O4 representado por
 = 2A1g + 3B1g + B2g + 4Eg[141]. Como relatado anteriormente a fase ternária ZnMn2O4 é um
espinélio (fórmula AB2O4) com os modos de alta frequência (586, 631 e 679 cm−1) associados
geralmente ao movimento do oxigênio nos sítios tetraédricos AO4 e os modos de baixa frequência
aos sítios octaédricos BO6[143]. Entretanto, mais estudos são necessários para corroborar essas
afirmações. O espectro Raman para a fase Mn1xZnxO nas amostras TT (Figura 28(b)) se assemelha
bastante ao espectro para a fase ZnMn2O4 (Figura 28(a)). Conforme apresentado anteriormente, o
MnO tem a estrutura do cloreto de sódio e, portanto, não deve exibir nenhuma atividade Raman
de primeira ordem. O fato de observarmos para o Mn1-xZnxO um espectro similar ao do ZnMn2O4
revela que a mudança estrutural de ZnMn2O4 para Mn1xZnxO sob o tratamento térmico para alguns
grãos de ZnMn2O4 não se dá de forma completa. Isso significa que há uma fração de ZnMn2O4,
que não foi detectado via DRX, dentro ou perto dos grãos Mn1xZnxO nas amostras TT. De fato,
pudemos observar em alguns grãos da fase secundária uma mudança de fase incompleta nas
amostras de TT. A inserção da Figura 28(b) mostra uma imagem representativa obtida por MEV
do grão da fase secundária com uma estrutura tipo núcleo-casca formada por um núcleo de
ZnMn2O4 e uma casca de Mn1xZnxO. Para finalizar, os modos principais (mais intensos) da fase
ZnMn2O4 encontram-se em 322 e 679 cm1. Estes modos são identificados também nas Figura 27
como pertecentes às fases secundárias. Porém, em 330 cm-1 usualmente se observa para o ZnO um
modo vibracional de intensidade relativamente muito pequena correspondente ao 2E2L no ponto
M da zona de Brillouin[63, 144]. Dessa forma, em função da intensidade relativa maior e frequência
ligeiramente menor, indexamos o modo em 322 cm-1 observado nos espectros de nossas amostras
na Figura 27 ao modo vibracional do ZnMn2O4 e Mn1-xZnxO (Figura 28). Da mesma maneira
indexamos o modo vibracional em 676 cm-1 na Figura 27 também às fases ZnMn2O4 e Mn1-xZnxO.
A observação destes modos para a amostra com concentração nominal xN = 0,06 (6 at.%) corrobora
os resultados obtidos por MEV e evidencia a sensibilidade da técnica, superior ao DRX, na
detecção de fases secundárias nestes sistemas.
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Figura 28 – Espectros Raman para a amostra com
concentração nominal xN = 0,22 (22 at.%) (a) CP sobre a
fase secundária ZnMn2O4 e (b) TT sobre a fase
secundária Mn1-xZnxO. A inserção em (b) mostra uma
imagem representativa de MEV de um grão da fase
secundária, formado por pelo núcleo ZnMn2O4 e a casca
Mn1xZnxO. A identificação das fases foi realizada por
meio de EDS.
Fonte: Da autora.

6.1.4 Espectroscopia de absorção de raios X
Estas análises foram realizadas em colaboração com o Prof. Alexandre Mesquita da
Universidade Estadual Paulista – UNESP de Rio Claro.
Os espectros XANES trazem informações sobre a simetria de coordenação e o estado de
oxidação dos átomos incorporados em um sólido. A energia da borda de absorção desloca em
energia de acordo com a valência do íon de absorção, uma vez que a energia de ligação dos elétrons
aumenta à medida que aumentamos o estado de oxidação. Desta forma, o estado de oxidação de
elementos específicos pode ser determinado pela comparação de sua borda de absorção com
espectros de amostras de referência. Assim, para determinar o estado de oxidação do Mn em nossas
amostras, realizamos medidas de absorção de raios X na borda-K do Mn (6539 eV). A Figura 29
apresenta os espectros XANES obtidos para as amostras em estudo à temperatura ambiente.
Espectros dos diferentes estados de oxidação do Mn, Mn metálico (estado de oxidação zero),
MnO2 (4) e as fases secundárias observadas ZnMn2O4 (3), MnO (2) também são apresentados
para comparação. Podemos observar que para as amostras com concentração nominal xN = 0,06
(6 at.%) de Mn CP e TT as bordas de absorção diferem apenas ligeiramente da energia da borda
do Mn quando ele assume o estado de oxidação 2, ou seja, a do óxido de referência MnO.
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Observamos ainda que para estas amostras os espectros obtidos possuem características muito
semelhantes, indicando que não há modificações estruturais locais significativas para o Mn nestas
amostras. A forma do espectro de absorção depende da densidade de estados desocupados e da
estrutura cristalina em que está inserido o átomo absorvedor[102, 145]. Observamos que os espectros
obtidos para as amostras com xN = 0,06 se assemelha bastante ao espectro da ZnO dopado com
Mn[140], indicando que os íons Mn2+ desta amostra ocupam os sítios Zn2+ na rede ZnO. Observamos
também na Figura 29 a presença de um pico na região da pré-borda. O espectro de absorção do
Mn é relacionado a transições eletrônicas do estado 1s (l = 0) para estados desocupados 4p (l =1).
Por outro lado, o pico de pré-borda origina de transições 1s (l = 0) para 3d (l = 2). Embora as regras
de seleção dipolares não permitam essa transição (l ≠ 1), ela ocorre devido à hibridização entre
os estados 3d do Mn com estados 2p do O em sítios que não dispõem de um centro de simetria de
inversão, como é um sítio tetraédrico[146, 147]. Na estrutura wurtzita o Zn assume estado de oxidação
2 e ocupa sítio tetraédrico, sem centro de simetria de inversão, cercado por quatro íons de O2.
Portanto, observação do pico de pré-borda indica que fração do Mn nas amostras estudadas ocupa
os sítios do Zn na estrutura ZnO, mesmo para as amostras com concentração nominal maior que
xN > 0,06, em concordância com os resultados de espectroscopia Raman. Estes resultados, junto
com os apresentados anteriormente, são um indicativo que a parte do Mn nestas amostras ocupa
de fato o sítio cristalino do Zn na estrutura ZnO formando o composto Zn1-xMnxO (dopagem
substitucional).
Para as amostras com concentrações nominais de xN = 0,11; 0,17 e 0,22 (11, 17 e 22 at.%)
observamos modificações crescentes nos espectros à medida que a concentração nominal de Mn
aumenta. Observamos que gradativamente o espectro de absorção para as amostras CP se
aproxima do espectro da amostra de referência ZnMn2O4. Por outro lado, os espectros de absorção
para as amostras TT se aproximam do espectro da amostra de referência MnO. Estes resultados
corroboram as análises anteriores de DRX, MEV e espectroscopia Raman.
Chamamos atenção ainda ao pico de absorção máxima após a borda de absorção (whiteline), o white-line para a amostra TT é mais intenso que o da amostra CP. A intensidade da whiteline é sensível às taxas de ocupação dos estados eletrônicos excitados do material, estados
desocupados conduzem a um pico white-line relativamente mais intenso. Este resultado é,
portanto, um indicativo da indução de defeitos pontuais, mais especificamente do tipo vacâncias,

78

devido ao tratamento térmico em atmosfera de Ar + H2, como já indicado nas análises de
espectroscopia Raman.

Figura 29 - Espectro XANES obtidos para as amostras CP e TT com as
concentrações nominais de (a) xN = 0,06; (b) 0,11; (c) 0,17 e (d) 0,22. Como
referência apresentamos também os espectros obtidos para os óxidos MnO
(Mn2+), ZnMn2 O4 (Mn3+), MnO2 (Mn4+) e Mn metálico (Mn0).
Fonte: Da autora.

As Figura 30(a) e (b) apresentam as transformadas de Fourier (TF) das oscilações de
EXAFS para os espectros de absorção obtidos para as amostras estudadas e as referências,
incluímos aqui a TF das oscilações de EXAFS obtida para uma amostra de ZnO puro medida na
borda-K do Zn, preparada na mesma condição que as amostras CP. A extração dos espectros de
EXAFS foi realizada através do programa Athena (versão 0.926). Observamos primeiramente uma
correlação qualitativa entre a TF das oscilações da amostra de ZnO puro com as oscilações das
amostras CP e TT de concentração nominal de xN = 0,06 (6 at.%) de Mn. Por comparação, também
vemos que os espectros dessas amostras são bastante diferentes dos escpectros para ZnMn2O4 e
MnO. Estes resultados nos permitem inferir novamente que os íons Mn2+ nas amostras CP e TT
com xN = 0,06 estão localizados nos sítios dos íons Zn2+ na rede ZnO, indicando assim que o
ambiente cristalográfico do Mn nestas amostras é similar ao do Zn, de forma que podemos concluir
que o Mn se encontra em caráter substitucional ao Zn na estrutura destas amostras formando o
composto Zn1-xMnxO. Já a TF das oscilações de EXAFS para as amostras com concentrações
nominais maiores (xN > 0,06) diferem significativamente da TF das oscilações para a amostra de
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ZnO, com o aumento da concentração nominal de Mn, as TF das oscilações, por sua vez, passam
a apresentar uma correlação grande com a TF das oscilações de EXAFS obtida para as amostras
de referência ZnMn2O4 e MnO, para o conjunto CP (Figura 30 (a)) e TT (Figura 30 (b)),
respectivamente.

Figura 30 - Transformada de Fourier (TF) das oscilações de EXAFS a partir dos dados de
absorção medidos na borda-K do Mn para as amostras (a) CP e (b) TT. Como referência temos
aqui os dados para o ZnMn2O4 e o MnO obtidos da medida de absorção na borda-K do Mn e o
ZnO puro obtido da medida de absorção na borda-K do Zn. As linhas sólidas correspondem aos
resultados experimentais e os símbolos ao ajuste teórico obtidos para a amostra xN = 0,06.
Fonte: Da autora.

Para obter os dados estruturais quantitativos relativos às primeiras esferas de coordenação
do Mn nas amostras estudadas realizamos um ajuste das TF através do código ab initio
FEFF8.2[148], para as amostras CP e TT com xN = 0,06 (Símbolos na Figura 30). Aqui os primeiros
vizinhos do Mn e do Zn foram modelados através dos dois primeiros picos (entre 1 e 3.5 Å) da TF
das oscilações de EXAFS. Em todos os ajustes consideramos caminhos de espalhamento múltiplos
e simples, correspondendo a quatro sucessivas esferas de coordenação ao redor do Mn colocado
de maneira substitucional ao Zn na matriz de ZnO. A Tabela 7 apresenta os dados estruturais
obtidos. Podemos afirmar, a partir dos valores para o fator de qualidade (QF), que os ajustes
apresentam boa confiabilidade, o que é confirmado pela comparação dos dados experimentais
(linhas) e ajustados (símbolos) na Figura 30. Esses resultados também confirmam que os íons Mn2+
nas amostras CP e TT com xN = 0,06 ocupam o lugar dos íons Zn+2 na rede ZnO.
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Outra informação importante pode ser extraída do número da coordenação (N). A
coordenação da primeira esfera (Mn-O) é quatro (N = 4), consistente com dos íons Zn2+ nos sítios
tetraédricos na estrutura do ZnO. Observamos que para as primeiras camadas de coordenação, N
diminui relativamente da amostra CP para TT, o que indica, mais uma vez, um aumento dos
defeitos do tipo vacâncias em função do tratamento térmico realizado, confirmando também as
suposições anteriores sobre a eficiência do tratamento térmico para induzir esses defeitos
na fase Zn1-xMnxO.
Tabela 7 – Resultados de simulação da borda-K do Mn considerando que o
Mn2+ ocupe o sítio do Zn2+ para as amostras CP e TT com xN = 0,06. R é a
distância a partir do átomo central, N é o número de coordenação médio, σ2 é o
fator de Debye-Waller e QF é o fator de qualidade.

Amostra

0,06
(CP)

0,06
(TT)

Esfera

R (Å)

N

σ2 (Å2)

Mn-O
Mn-Zn
Mn-Zn
Mn-O
Mn-O
Mn-Zn

2,04(1)
3,28(1)
3,22(2)
3,81(3)
2,03(1)
3,27(2)

4,3(6)
6,1(7)
4,0(6)
6(1)
3,8(6)
5(2)

0,007(2)
0,010(1)
0,010(1)
0,007(2)
0,005(2)
0,009(2)

Mn-Zn
Mn-O

3,22(1)
3,85(4)

4(1)
6(2)

0,009(2)
0,005(2)

QF

3,02

4,01

Fonte: Da autora.

6.1.5 Caracterização Magnética por SQUID
A caracterização magnética de nossas amostras foi realizada através de magnetometria
SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). As medições SQUID foram realizadas
apenas para as amostras CP e TT com concentrações nominais de xN  0,06 e xN  0,11 (com pouca
quantidade de fases secundárias ZnMn2O4 (CP) e Mn1xZnxO (TT)).
Todas as curvas magnetizações (M) das amostras foram medidas em função do campo
magnético externo (H) e revelam um comportamento linear paramagnético (PR). A Figura 31,
apresenta os dados obtidos para as amostras CP e TT com concentrações nominais de xN  0,06 e
xN  0,11. Nenhum traço de ordem ferromagnética foi detectado, mesmo em baixas temperaturas.
Porém, como mostramos nas seções anteriores, o tratamento térmico em atmosfera redutora
(Ar + H2) promove vacâncias de oxigênio nas amostras, e, apesar disso, apenas um comportamento
paramagnético é observado. O que nos leva a concluir que, para o sistema ZnO dopado com Mn
(Zn1-xMnxO), defeitos do tipo VO não são suficientes para promover o desejado comportamento
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ferromagnetico à temperatura ambiente (RTFM) neste material. Vários autores relataram RTFM
em amostras de ZnO dopadas com Mn após tratamento térmico em atmosferas redutoras[74, 80-82]
todos eles afirmam que VO são os defeitos que acoplam ferromagneticamente os íons de Mn2+ na
rede ZnO. Em contraste, nossos resultados estão de acordo com outros autores, que mostram que
o tratamento térmico em uma atmosfera redutora não promove o comportamento ferromagnético
desejado[97, 126, 140, 149]. Nesse cenário e considerando nossos resultados, concluímos que, pelo
menos para o sistema ZnO dopado com Mn, VO não são os defeitos necessários para se atingir o
RTFM. Seguindo os resultados relatados por Kittilstved e colaboradores[99], ZnO dopado com Mn
apresenta RTFM apenas sob condução do tipo-p, portanto, uma vez que VZn é um defeito aceitador
e também pode formar polarons, podemos afirmar que VZn é um melhor candidato para promover
o acoplamento ferromagnético entre os íons Mn2+.

Figura 31 – Curva de magnetização (M) em função do campo magnético externo (H) para a
amostras nas concentrações nominais de (a) xN = 0,06 (CP); (b) 0,06 (TT); (c) 0,11 (CP) e (d)
0,1 (TT).
Fonte: Da autora.
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A partir de um ajuste linear das curvas de M(H), obtemos a suscetibilidade magnética dc
(χ-1) em função da temperatura, o resultado obtido é apresentado na Figura 32. Na faixa de altas
temperaturas (100300 K), χ-1 apresenta um comportamento linear típico de Curie-Weiss. Abaixo
de 100 K, a susceptibilidade magnética se afasta da lei Curie-Weiss com uma redução abrupta do
valor de χ-1, tendendo a zero. Esta característica se deve às interações antiferromagnéticas
associadas aos clusters de Mn, que se tornam consideráveis à baixa temperatura[150]. Esta
característica também foi relatada para o ZnO dopado com diferentes MT[97] e também para
diferentes SMDs[97, 151-153].

Figura 32 - Inverso da suscetibilidade em função da
temperatura para as amostras como preparadas (CP)
e tratadas termicamente (TT) com a concentração
nominal de Mn de xN = 0,06 e 0,11. Os símbolos são
os dados experimentais. A linha sólida representa o
melhor ajuste dos dados do inverso da
susceptibilidade na região de altas temperaturas pela
lei Curie-Weiss. A contribuição diamagnética da
matriz de ZnO foi subtraída.
Fonte: Da autora.

Na lei de CurieWeiss, a suscetibilidade magnética () em função da temperatura (T) é
dada por: χ(T) = C /(T  θ); onde C é a constante de Curie por unidade de massa e θ é a temperatura
de Curie-Weiss. A Tabela 8 apresenta os parâmetros dos ajustes obtidos. Para ambas as amostras
encontramos um valor negativo para a temperatura de Curie-Weiss (θ), indicando acoplamento
antiferromagnético (AF) entre os íons de Mn nas amostras. Além do mais, observamos uma
pequena diferença entre as amostras CP e TT, este resultado indica que o tratamento térmico não
afeta as propriedades magnéticas das amostras, mesmo com a mudança da fase secundária de
ZnMn2O4 (CP) para Mn1xZnxO (TT) para amostra com xN = 0,11. De fato, ambas as fases
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secundárias apresentam comportamento AF entre os íons Mn em suas estruturas. O MnO foi um
dos primeiros materiais estudados com interação antiferromagnética e suas propriedades
magnéticas podem ser facilmente encontradas em livro texto com  =  600 K e temperatura de
Néel de TN = 118 K[154]. Por outro lado, as propriedades magnéticas do ZnMn2O4 não são bem
compreendidas, no entanto, há um consenso de que também é um material AF, com  =  333 K,
e a temperatura de Néel (ainda em debate), variando de 15 K[143] até 297 K[155]. Em nossas medidas,
não observamos para as amostras com xN = 0,11 nenhuma evidência de uma transição PM-AF,
muito provavelmente devido à baixa quantidade de fases secundárias presentes nessas amostras
(~ 3%, Tabela 2 e Tabela 3). No entanto, com base nos dados magnéticos disponíveis para esses
materiais, podemos interpretar que o aumento de  para as amostras de TT, em comparação com
as amostras de CP, ocorre devido a presença da fase MnO para as amostras TT, uma vez que a
fase MnO possui um maior acoplamento de AF entre os íons Mn do que o ZnMn2O4.
Podemos extrair a concentração de íons de Mn (xM) a partir dos dados da susceptibilidade
para as amostras livres de fase secundárias (xN = 0,06) a partir do valor C obtido através do ajuste
de Curie-Weiss. C  xMN(gB)2S(S + 1)3kB, aqui N é o número de cátions (Mn) por grama, g é o
fator de Landé efetivo do íon de Mn (g = 2,0016) e S = 5/2 é o spin para o Mn2+[156], μB é o
magneton de Bohr e kB é a constante de Boltzman. Uma estimativa da constante de troca efetiva
(acoplamento de troca) entre os primeiros vizinhos J1 pode ser feita usando a relação
θ = xM2zS(S + 1)J1/3kB, onde z é o número de primeiros vizinhos (z  12 na estrutura wurtizita). A
Tabela 8 apresenta os parâmetros dos ajustes obtidos. Os valores encontrados para as
concentrações de Mn (xM) estão em boa concordância com os valores efetivos medidos por EDS e
via refinamento Rietveld (xE e xR) apresentados anteriormente. Os valores J1/kB também são
consistentes com os resultados anteriores nas amostras de Zn1xMnxO[97, 157, 158].
Tabela 8 - Parâmetros experimentais obtidos a partir de medidas
magnéticas, onde C é constante de Curie por unidade de massa,  é a
temperatura de Curie-Weiss, xM é a concentração do íon Mn da fase
paragnética e J1/kB é a constante de troca efetiva entre os primeiros
vizinhos.
C
(10-3emu K g-1 )

θ (K)

xM (%)
S = (5/2)

J1/kB (K)

0,06 (CP)

2,5

43,8

0,0456

13,7

0,06 (TT)

2,2



0,0492

15,0

0,11 (CP)

4,3

119

-

-

0,11 (TT)

4,9

136,8

-

-

Amostra
(xN)

Fonte: Da autora.
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Como conclusão desta etapa, os resultados estruturais confirmam a incorporação de íons
2+

Mn

de até ~ 8,5 at.% (Valor médio na Tabela 5 para amostra xN = 0,22) e indicam que a

incorporação ocorre principalmente na superfície dos grãos ZnO. Para amostras com maior
concentração de Mn, as fases secundárias ZnMn2O4 e Mn1xZnxO foram detectadas para as
amostras CP e TT, respectivamente. Com o tratamento térmico em atmosfera de Ar + H2, os grãos
da fase ZnMn2O4 passam por uma mudança estrutural devido à remoção de oxigênio das amostras,
formando assim a fase Mn1-xZnxO. Observamos também que o tratamento térmico é capaz de
introduzir defeitos pontuais nas amostras, mais especificamente VO. Apesar da confirmação da
substituição do Zn pelo Mn na estrutura ZnO e da introdução da VO via tratamento térmico, os
resultados de SQUID apresentam apenas comportamento PM com acoplamento AF entre os íons
de Mn2+, sem qualquer traço de ordenamento ferromagnético a temperatura ambiente. Ao
considerar o modelo BMP (Bound Magnetic Polaron), podemos afirmar que VO não podem
corresponder ao defeito responsável pelo acoplamento ferromagnético entre os íons de Mn2+ na
estrutura ZnO. Aqui chamamos a atenção para a técnica de espectroscopia de espalhamento
Raman, que se mostrou mais sensível e, portanto, mais apropriada para a detecção das fases
secundárias e a presença de defeitos pontuais. Na próxima etapa nos valeremos dessa técnica em
especial na análise e otimização do processamento das amostras de ZnO:Mn.
6.2

Otimização dos parâmetros de sinterização
Nesta etapa do trabalho processamos amostras de ZnO:Mn a partir dos precursores MnO

(como utilizado na etapa anterior), MnO2 e Mn-Metálico, na concentração nominal de xN = 0,5
(5 at.%) de Mn. Estas amostras foram sinterizadas a 1200 °C por 4 horas em atmosferas de
oxigênio (O2) e argônio (Ar). Na etapa anterior observamos que para o MnO preparado em
atmosfera de O2 havia a formação da fase ternária ZnMn2O4, que, como colocado anteriormente,
é um espinélio em que o Mn ocupa sítios octaédricos com estado de oxidação +3. Assim, a reação
de formação do ZnMn2O4 envolve a redução de fração do Mn2+ para Mn3+. Assim, a preparação
do sistema ZnO:Mn em atmosfera de Ar a partir do MnO como precursor pode ser favorável à
incorporação do Mn à ZnO não favorecendo a oxidação dos íons de Mn2+ do MnO. Já o MnO2
possui ponto de fusão de 535 °C, em comparação com 1945 °C para o MnO, de forma que nestas
amostras o processo de sinterização ocorre em meio líquido (liquid-phase sintering), o que pode
levar a uma maior solubilidade do Mn na estrutura do ZnO, como observamos na etapa anterior
(seção 6.1). Entretanto, o Mn no MnO2 possui estado de oxidação +4, o que pode dificultar sua
inserção na matriz ZnO. Assim, na sinterização do sistema ZnO:Mn a partir do MnO2 o Mn deve
reduzir, de forma que aqui também o processamento em atmosfera inerte de Ar pode ser favorável
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à sua incorporação. Já o Mn-Metálico possui temperatura de fusão de 1246 °C, de forma que
chegaremos próximos a condição de sinterização em meio líquido. Aqui a inserção do Mn na
estrutura do ZnO implica na oxidação do Mn-Metálico, um processo mais fácil do que a redução
uma vez que estamos lidando com a mistura e preparo de um material óxido. Assim, nessa etapa
objetivamos testar estas hipóteses de forma a otimizar os processos de sinterização de amostras
ZnO:Mn a partir do entendimento da cinética físico-química de formação da liga ternária Zn1xMnxO,

determinando o melhor precursor e a atmosfera de preparação.

6.2.1 Difração de raios X
A Figura 33 apresenta os difratogramas obtidos para as amostras preparadas. Em todas as
amostras observamos os picos de difração correspondente à estrutura ZnO (ficha cristalográfica
ICDD PDF 01-072-8025). Apenas para as amostras preparadas a partir do MnO e Mn-Metálico
em Ar não observamos, dentro de limite de detecção da técnica, picos de difração associados à
fase ZnMn2O4. Assim, temos aqui uma primeira evidência de que o Mn nestas amostras foi
efetivamente incorporado a estrutura ZnO. Estes resultados nos levam a concluir que a sinterização
em atmosfera de Ar é mais favorável à incorporação do Mn a estrutura ZnO, no sentido de evitar
a oxidação do íon de Mn durante o processo de sinterização. Chamamos atenção ainda para a
amostra preparada a partir do MnO2 em Ar que apresenta a fase ZnMn2O4, o que evidencia que o
processo de oxidação é determinante na cinética de incorporação do Mn.

6.2.2 Microscopia óptica
Na sequência, a Figura 34, Figura 35 e Figura 36 apresentam os resultados obtidos via
microscopia óptica para as amostras estudadas. Esta técnica foi utilizada para determinarmos a
geometria, a distribuição de tamanhos e a porosidade das amostras preparadas. Conseguimos
observar os grãos de ZnMn2O4 (círculos em vermelho nas Figura 34, Figura 35 e Figura 36) para
as amostras MnO-O2, MnO2-O2 e MnO2-Ar e Mn-Metálico-O2, já para as amostras MnO-Ar e MnMetálico-Ar não conseguimos encontrar nenhum grão correspondente a essa fase, indicando uma
incorporação integral de Mn para estas últimas amostras. De maneira geral observamos que a
amostra preparada a partir do MnO2 em Ar apresentou uma porosidade relativamente grande
destoando de todo o conjunto.
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Figura 33 - Difratogramas de raios X das amostras preparadas a partir
de (a) MnO, (b) MnO2 e (c) Mn-Metálico em atmosferas de Ar
(superior/azul) e O2 (inferior/vermelho). A escala vertical é logarítmica
para evidenciar a presença das fases secundárias.
Fonte: Da autora.
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Figura 34 - Na esquerda: Imagens representativas obtidas por microscopia óptica
das superfícies polidas das amostras preparadas a partir do MnO em Argônio (Ar)
e Oxigênio (O2). Circulados em vermelho destacamos as fases secundárias
observadas nas análises de DRX. Na direita: histograma da distribuição dos
tamanhos dos grãos. A curva foi ajustada pela função log-normal.
Fonte: Da autora.

Figura 35 - Na esquerda: Imagens representativas obtidas por microscopia óptica
das superfícies polidas das amostras preparadas a partir do MnO2 em Argônio (Ar)
e Oxigênio (O2). Circulados em vermelho destacamos as fases secundárias
observadas nas análises de DRX. Na direita: histograma da distribuição dos
tamanhos dos grãos. A curva foi ajustada pela função log-normal.
Fonte: Da autora.
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Figura 36 - Na esquerda: Imagens representativas obtidas por microscopia óptica
das superfícies polidas das amostras preparadas a partir do Mn-Metálico em
Argônio (Ar) e Oxigênio (O2). Circulados em vermelho destacamos as fases
secundárias observadas nas análises de DRX. Na direita: histograma da
distribuição dos tamanhos dos grãos. A curva foi ajustada pela função log-normal.
Fonte: Da autora.

Já o diâmetro mediano dos grãos em cada amostra foi determinado a partir de uma análise
estatística em que os tamanhos dos grãos são medidos manualmente em diferentes imagens com o
auxílio do software Image Pro 4. Os histogramas obtidos foram então ajustados por uma função
log-normal que nos dá o diâmetro mediano (d) e o desvio padrão geométrico (σg) das distribuições.
A Tabela 9 apresenta os resultados. Obtemos aqui que as amostras possuem tamanho de grão com
diâmetro mediano em torno de 12  2 m.
Tabela 9 - Análise da distribuição dos tamanhos de grãos. d
corresponde ao diâmetro mediano e g é o desvio padrão
geométrico obtidos pelo ajuste do histograma da distribuição do
tamanho dos grãos por uma função log-normal; N é o número
total de partículas contadas.
Amostra

d (m)

g

N

MnO (Ar)

13,5 (2)

1,29 (2)

200

MnO (O2)

13,5 (2)

1,35 (3)

200

MnO2 (Ar)

13,4 (2)

1,29 (2)

200

MnO2 (O2)

12,1 (2)

1,43 (2)

199

Mn-Metálico (Ar)

8,2 (2)

1,36 (3)

196

Mn-Metálico (O2)

10,1 (2)

1,40 (3)

112

Fonte: Da autora.

Chamamos atenção ao fato de que as amostras preparadas a partir do Mn-Metálico
apresentaram menor granulidade e aspecto mais denso. Outro fator importante se relaciona ao
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desvio padrão geométrico (σg), uma distribuição em tamanhos de grãos é dita monodispersa se
σg ≤ 1,25[159], observamos aqui que os valores obtidos para σg estão muito próximos de 1,25, de
forma que podemos concluir que a distribuição de tamanho de grãos em nossas amostras é
relativamente homogênea.
6.2.3 Espectroscopia de espalhamento Raman
A Figura 37 apresenta os espectros de espalhamento Raman obtidos para o conjunto de
amostras. Observamos aqui os modos vibracionais da estrutura ZnO em aproximadamente 97, 330,
435 cm-1, correspondentes aos modos E2L, 2E2L(M) e E2H, respectivamente. A princípio, a
sinterização em Ar e em O2 (pobres em Zn) afetam de forma equivalente a subrede do Zn, enquanto
a subrede do O, associado ao modo vibracional E2H, é afetada principalmente pela sinterização em
Ar. Assim, optamos aqui normalizar os espectros pelo modo vibracional E2L associado à subrede
do Zn, de forma a podermos avaliar o efeito das diferentes atmosferas sobre a estrutura do material.
Para todas as amostras, como observado para as amostras da etapa anterior (seção 6.1), observamos
aqui também a presença da banda adicional em ~478 cm-1 (BA) e da banda larga de defeitos entre
500600 cm-1 (modos MA e LO). A presença destas bandas indica a incorporação de Mn à
estrutura ZnO de forma pelo menos parcial em todas as amostras. Notamos ainda que a
intensidades dos modos MA e LO são maiores para as todas as amostras sinterizadas em Ar que
em O2. Este fato está associado a dois efeitos, a uma maior incorporação do Mn à estrutura ZnO
em atmosfera de Ar e a introdução de defeitos pontuais durante o processo de sinterização, como
foi atestado na etapa anterior (seção 6.1) com o tratamento térmico em atmosfera de Ar + H2.
Identificamos ainda, para as amostras que apresentaram a fase secundária ZnMn2O4 nas análises
de DRX (Figura 33), o modo vibracional devido a essa fase na frequência de aproximadamente
680 cm-1 (inserções na Figura 37). Já para as amostras MnO-Ar e Mn-Metálico-Ar não observamos
esse modo, o que indica, mais uma vez, que a incorporação do Mn nessas amostras se deu de forma
completa.
Para avaliar de maneira quantitativa as diferenças entre os resultados obtidos para as
diferentes amostras e atmosferas de sinterização, realizamos um ajuste dos modos vibracionais
com funções gaussianas. Com estes dados podemos obter as intensidades (áreas integradas)
relativas e as posições dos modos vibracionais estudados. A Figura 38 apresenta as intensidades
relativas (IR) dos modos E2H, MA e LO em relação à intensidade do modo E2L. Como apontado
anteriormente, a IR dos modos de defeitos (MA e LO) são maiores para as amostras preparadas a
partir do MnO e Mn-metálico em Ar que para as demais amostras. Lembrando que estes modos
estão associados à incorporação do Mn à estrutura ZnO e a defeitos introduzidos na estrutura ZnO
devido à incorporação, este resultado, em conjunto com os resultados de DRX, microscopia óptica
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e as análises precedentes da espectroscopia Raman, indicam que, de fato, nestas amostras o Mn
foi integralmente incorporado à estrutura ZnO formando o composto Zn0.95Mn0.05O.

Figura 37 - Espectros Raman obtidos à temperatura ambiente
para as amostras preparadas em Ar e O2 a partir dos pós de (a)
MnO, (b) MnO2 e (c) Mn-Metálico. As inserções evidenciam
o modo vibracional do ZnMn2O4.
Fonte: Da autora.
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Por outro lado, as intensidades desses modos são menores para a amostra preparada a partir
do Mn-Metálico, o que nos faz inferir que, considerando aqui a incorporação completa do Mn, o
Mn-Metálico é um precursor que causa menos defeitos estruturais no ZnO durante o processo de
incorporação do Mn, sendo assim, portanto, melhor indicado para a preparação do sistema
ZnO:Mn.

Figura 38 - Intensidade relativa (IR) dos modos em função do
deslocamento RAMAN para cada amostra.
Fonte: Da autora.

Como conclusão desta etapa podemos dizer que na preparação de amostras ZnO:Mn
(Zn1-xMnxO) a solubilidade do Mn à estrutura ZnO é limitada pela formação da fase ZnMn2O4. Na
estrutura do ZnMn2O4 o Mn assume estado oxidação +3, enquanto que no composto Zn1-xMnxO o
Mn assume estado de oxidação +2 apenas. Portanto, a oxidação do Mn deve ser evitada no sentido
de aumentarmos a solubilidade do Mn na estrutura ZnO. Assim, a sinterização em atmosfera inerte
de Ar é mais apropriada. Com o mesmo objetivo, a utilização do Mn-Metálico como precursor é
mais recomendada, já que o Mn aqui possui estado de oxidação nulo e, como atestado via
espectroscopia Raman, introduz menos defeitos estruturais à estrutura ZnO. Os testes do limite de
solubilidade do Mn à estrutura ZnO nas condições determinadas (precursor Mn-Metálico e
atmosfera de Ar) foram conduzidos pelo discente Felipe dos Santos Vieira em sua dissertação de
mestrado[160]. A partir deste trabalho foi estabelecido um limite de solubilidade de 21 at.%, quatro
vezes maior que o valor inicialmente obtido, utilizando-se as condições padrão de sinterização de
óxidos.
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6.3

Estudo da natureza dos modos vibracionais da banda de defeitos
Nas seções anteriores ficou demonstrado que a técnica de espectroscopia de espalhamento

Raman é uma ferramenta poderosa na análise das propriedades estruturais do sistema ZnO:Mn, na
identificação de fases secundárias, como o ZnMn2O4 e Mn1-xZnxO, e principalmente no estudo da
incorporação do Mn à estrutura ZnO formando o composto ternário Zn1-xMnxO e na determinação
da presença de potenciais defeitos pontuais. Aqui voltamos nossa atenção à banda nos espectros
de espalhamento Raman em torno de 500 a 600 cm-1, a qual denominamos anteriormente como
banda de defeitos. A observação desta banda larga e sua dependência com a concentração de
dopante também é observada para dopagem com diferentes elementos: H[133], N[133, 134], P[77],
Mn[139], Ni[161], Cu[162], Ga[134], Ag[163] e Sb[164], só para citar alguns. Há também relatos
experimentais que demonstram a ativação desses modos em ZnO puro via moagem
mecânica[132, 165]. Em especial, esta banda larga também é observada em amostras de ZnO dopadas
por implantação iônica, entretanto após realização de tratamentos térmicos subsequentes ao
processo de implantação (annealing) a banda larga é completamente suprimida[77, 134, 135]. Estes
resultados indicam que a banda larga está na verdade relacionada diretamente aos defeitos
estruturais promovidos pelo processo de irradiação e incorporação do dopante, e não com o
dopante em si. Entretanto, Schumm e colaboradores[139] identificaram para o sistema ZnO:Mn a
presença de um modo do ZnO ativado em 528 cm1, provisoriamente atribuído ao modo 2B1L, e
um modo adicional em 519 cm1 atribuído como sendo um modo vibracional local do Mn
incorporado na rede ZnO de forma substitucional (Zn1-xMnxO). Em geral, no ZnO puro os modos
A1(LO) e E1(LO) são muito pouco intensos devido à interferência destrutiva entre o potencial de
deformação de Frölich[131]. Enfim, fica evidente que a indexação dos modos vibracionais nesta
região do espectro do ZnO é um assunto ainda muito controverso.
Nesta seção apresentaremos nossos esforços em elucidar essa questão. Para tanto,
preparamos dois conjuntos de amostras: (i) um conjunto baseado no sistema Mn:ZnO (Zn1-xMnxO)
preparado a partir da mistura de pós de alta pureza do ZnO e do Mn-Metálico e sinterizado em
atmosfera de argônio (Ar) nas concentrações nominais de xN = 0,002; 0,005; 0,010; 0,015 e 0,020
(0,2; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 at.%) e (ii) um conjunto baseado no sistema ZnO:Co (Zn1-xCoxO) preparado
a partir do Co3O4 e sinterizado em atmosfera de oxigênio (O2) nas concentrações nominais de
xN = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07 e 0,09 (1; 3; 5; 7 e 9 at.%). Para cada conjunto de amostra foi preparado
uma amostra nas mesmas condições de processamento do conjunto de ZnO puro como referência.
A preparação do conjunto ZnO:Co tem por objetivo servir como comparativo para as amostras
Zn1-xMnxO no sentido de podermos obter informações mais substanciais a respeito da natureza
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destes modos vibracionais. As medidas foram realizadas à baixa temperatura, ~ 6 K, de forma a
obtermos uma maior resolução espectral dos modos vibracionais facilitando assim a sua
identificação. Os espectros foram normalizados pela área integrada do modo E2H correspondente
às vibrações da subrede do O. As medidas de Raman foram realizadas sem objetiva, de modo a
termos incidência direta do feixe de laser sobre a superfície da amostra, maximizando a área
analisada e aumentando a estatística da medida.
A Figura 39 apresenta os resultados de difração de raios X obtidos para os dois conjuntos
de amostras na faixa estreita em 2 de 26° a 40°, nessa região encontramos os picos de difração
máximos das fases secundárias usuais, ZnMn2O4 e CoO, para os sistemas ZnO:Mn e ZnO:Co,
respectivamente. Observamos aqui apenas os picos de difração correspondentes à estrutura ZnO
(ficha cristalográfica ICDD PDF No. 01-072-8025), nenhum traço relacionado às fases ZnMn2O4
e CoO é observado dentro de limite de detecção da técnica. Estes resultados, baseando-se nas
seções precedentes, nos permitem inferir, a princípio, que tanto o Mn, quanto o Co, estão
incorporados à estrutura ZnO formando os compostos Zn1-xMnxO e Zn1-xCoxO. Como veremos
adiante, esta afirmação é corroborada pelos resultados de espectroscopia de espalhamento Raman.

Figura 39 - Difratogramas das amostras de Zn1-xMnxO, (a) xN = 0,020; (b) 0,015; (c) 0,010;
(d) 0,005; (e) 0,002 e (f) ZnO puro preparadas em atmosfera de argônio (Ar); e das amostras
Zn1-xCoxO, (g) xN = 0,09; (h) 0,07; (i) 0,05; (j) 0,03; (k) 0,01 e (l) ZnO puro preparadas em
atmosfera de oxigênio (O2 ). A escala vertical é logarítmica para identificar a presença de
possíveis fases secundárias ZnMn2O4 para o sistema ZnO:Mn e CoO para o sistema ZnO:Co.
Fonte: Da autora.
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Primeiramente, apresentamos na Figura 40 os espectros de espalhamento Raman obtidos
com excitação de 458 nm para as amostras de ZnO puro preparada em Ar, referência do conjunto
Zn1-xMnxO (Figura 40(a)), e preparada em O2, referência do conjunto Zn1-xCoxO (Figura 40(b)).
Observamos aqui que os espectros são muitos semelhantes e, como nas seções precedentes, temos
os modos vibracionais da estrutura ZnO: A1(TO) (~ 376 cm-1), E1(TO) (~ 404 cm-1) e
E2H (~ 433 cm-1). Entretanto, mais importante aqui é a indexação dos modos vibracionais do ZnO
na região entre 500 e 600 cm-1, região da banda de defeitos para o ZnO com elementos introduzidos
em sua estrutura. Como podemos observar, na Figura 40 identificamos três modos vibracionais
nessa região, um modo em ~ 580 cm-1 associado, como anteriormente, à mistura dos modos
vibracionais A1(LO) e E1(LO)[11]; um modo em ~ 550 cm-1 associado ao modo 2LA(M)[166] e um
modo em ~ 523 cm-1, denominado aqui de modo MA, como nas seções anteriores. É importante
ressaltar que há muitos relatos na literatura a respeito da observação dos modos silenciosos B1L,
2B1L, B1H e o TA+B1L, nas frequências aproximadas de 275, 510, 580 e 640 cm-1,
respectivamente[167]. A ativação destes modos se dá devido a uma quebra de simetria translacional
devido à incorporação de elementos à estrutura ZnO e a defeitos estruturais[167]. Cálculos teóricos
de primeiros princípios estimam estes mesmos modos nas frequências de 261, 520, 552 e
650 cm-1[168]. Assim, como não observamos nenhum modo em torno de 260 cm-1 (B1L), não
podemos esperar observar o modo 2B1L em torno de 510 a 520 cm-1, de forma que pudéssemos
indexar o modo observado em ~ 523 cm-1 ao 2B1L. Da mesma maneira, como não observamos o
modo B1L, não devemos esperar observar o modo B1H em ~ 550 cm-1, de forma que, como colocado
anteriormente, indexamos o modo observado em ~ 550 cm-1 ao 2LA(M). Nesse contexto, somos
levados a associar o modo MA principalmente à defeitos estruturais e distorções da rede cristalina
do ZnO, sendo promovidos devido à inserção de dopantes ou em processos mecânicos que
degradam a estrutura do ZnO, como a moagem mecânica e a implantação iônica. Vale a pena ainda
ressaltar que não observamos nenhuma diferença entre os dois espectros, o que nos permite inferir
que, dentro do limite de detecção da técnica, para o ZnO puro a sinterização em Ar e O2 não
introduz diferenças estruturais aparentemente significativas no processamento do ZnO, de forma
que podemos inferir que a ativação desses modos se dá durante as etapas anteriores de preparação
das amostras, mistura/moagem e compactação dos pós precursores, ou seja, as etapas mecânicas
de preparação.
A Figura 41 apresenta os espectros Raman obtidos com excitação de 458 nm para os dois
conjuntos de amostras (a) Zn1-xMnxO e (b) Zn1-xCoxO e para as amostras referências de ZnO puro
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para comparação. Observamos aqui para todas as amostras, como nas seções precedentes, os
modos vibracionais da estrutura do ZnO: 2E2L(M) (~ 329 cm-1), A1(TO) (~ 378 cm-1), E1(TO)
(~ 407 cm-1) e E2H (~ 434 cm-1). Não observamos nenhum modo vibracional associado a fases
secundárias, confirmando os resultados de DRX. Para as amostras com Mn (Zn1-xMnxO, Figura
41(a)) e com Co (Zn1-xCoxO, Figura 41(b)) observamos a banda larga entre 500 e 600 cm-1.
Claramente vemos que a intensidade dessa banda aumenta com o aumento das concentrações
nominais de Mn e Co, evidenciando sua estreita relação com a inserção dos metais à estrutura do
ZnO. Qualitativamente, em comparação com as amostras de referência de ZnO puro para os dois
conjuntos de amostras observamos a presença dos modos vibracionais já identificados na região
da banda de defeitos, porém, salta aos olhos a presença de mais uma banda larga adicional na
região de 450 a 500 cm-1. Identificamos essa banda adicional na Figura 41 como BA.

Figura 40 - Espectros Raman das amostras de (a) ZnO
puro preparada em argônio (Ar) referência do
conjunto de amostras Zn1-xMnxO e de ZnO puro
preparada em oxigênio (O2 ) referência do conjunto de
amostras Zn1-xCoxO. Os espectros foram obtidos com
excitação com comprimento de onda 458 nm a
temperatura de 6 K. Os espectros estão normalizados
pela área integrada do modo E2H.
Fonte: Da autora.

Observamos ainda na Figura 41 que as intensidades da banda de defeitos (de 500 a
600 cm-1) e da banda adicional (BA) com relação à intensidade do modo E2H são maiores para o
Mn que para o Co (uma concentração de xN = 0,02 de Mn nos dá uma intensidade relativa da banda
de defeitos comparável a da amostra de xN = 0,09 de Co). Na estrutura ZnO o Zn possui estado de
oxidação +2 e coordenação 4; nessa condição o Zn2+ possui raio cristalino de 0,74 Å. Considerando
uma dopagem substitucional esperamos encontrar o Mn e o Co em nossas amostras com estado de
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oxidação +2 ocupando o mesmo sítio cristalino do Zn2+, ou seja, com coordenação 4. Nessas
condições o Mn2+ e o Co2+ possuem raio cristalino de 0,80 Å e 0,72 Å, respectivamente. Assim, a
inserção do Mn2+ na estrutura do ZnO leva a distorções estruturais significativas, mais
especificamente, leva a um aumento dos parâmetros de rede[97].Por outro lado, a inserção do Co2+
não levaria a distorções de mesma magnitude[62,
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. Outro fator importante diz respeito às

diferenças de massas, a massa atômica do Co (58,93) é mais próxima a do Zn (65,38) que a do Mn
(54,94), de forma que o Co na estrutura ZnO afetaria menos as propriedades vibracionais do
sistema. A suposição que tanto o Mn quanto o Co assumem o estado de oxidação +2 se fundamenta
em resultados anteriores do nosso grupo para amostras preparadas em condições muito similares
que as aqui apresentada[62, 160]. Nesse contexto, fica evidente que a banda observada entre 500 e
600 cm-1 está associada, como já havíamos colocado, a defeitos/deformações estruturais
introduzidos na rede cristalina do ZnO devido à inserção dos elementos Mn e Co.

Figura 41 - (a) Espectros Raman das amostras Zn1-xMnxO e ZnO puro preparadas em Ar e (b)
das amostras Zn1-xCoxO e ZnO puro preparadas em O2. Os espectros foram obtidos com
excitação com comprimento de onda 458 nm.
Fonte: Da autora.

Para uma identificação acurada dos modos vibracionais observados e no sentido de poder
inferir dados mais quantitativos da inserção do Mn e Co na estrutura do ZnO, realizamos um ajuste
gaussiano dos espectros Raman para os dois conjuntos de amostras. A Figura 42 apresenta, a título
de ilustração, os melhores resultados encontrados nos ajustes para as amostras com maiores
concentrações de Mn, xN = 0,020 (Figura 42(a)) e Co, xN = 0,09 (Figura 42(b)).
Primeiramente chamamos a atenção para a boa concordância entre os dados experimentais
(símbolos) e o ajuste gaussiano (linhas contínuas) para as duas amostras. Identificamos aqui os
modos vibracionais BA (~472 cm-1), MA (~ 526 cm-1), 2LA(M) (~ 545 cm-1) e LO (~ 572 cm-1).
Para as amostras do conjunto Zn1-xMnxO foi possível ainda adicionar um quinto modo vibracional
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em torno de 517 cm-1 para o qual também não podemos associar a um dos modos da estrutura
ZnO. Nenhum modo vibracional semelhante foi encontrado para o conjunto de amostras
Zn1-xCoxO. Como colocado anteriormente, foi relatado experimentalmente por Schumm e
colaboradores[139] um modo exatamente nessa frequência, estes autores concluem ser este modo
um modo vibracional local do Mn inserido à estrutura ZnO. Aqui seguimos os mesmos argumentos
e identificamos esse modo na Figura 42(a) a um modo vibracional relacionado ao Mn na estrutura
do ZnO (MnLVM). A Figura 43 apresenta a evolução das intensidades relativas (intensidades
integradas) dos modos vibracionais identificados com relação à intensidade integrada do modo
vibracional E2H em função da concentração nominal (xN) de Mn e Co nos dois conjuntos de
amostras. Observamos aqui um comportamento linear para todos os modos, chamamos ainda a
atenção para os valores dos coeficientes lineares todos relativamente muito pequenos, de forma
que podemos concluir, indubitavelmente, que estes modos são função direta da incorporação dos
elementos à estrutura do ZnO.

Figura 42 - (a) Espectro Raman da amostra Zn1-xMnxO com concentração nominal de
xN = 0,020 e ajustes gaussianos. (b) Espectro Raman da amostra Zn1-xCoxO com concentração
nominal de xN = 0,09 e ajustes gaussianos. Os espectros foram obtidos com excitação com
comprimento de onda 458 nm e estão normalizados pelo modo E2H.
Fonte: Da autora.

No sentido de adquirir maiores informações a respeito da natureza da banda de defeitos
realizamos medidas com excitação em diferentes comprimentos de onda, especificamente 514
(2,41 eV), 488 (2,54 eV) e 458 nm (2,71 eV). Os resultados estão apresentados na Figura 43 para
o conjunto de amostras Zn1-xMnxO e na Figura 45 para o conjunto de amostras Zn1-xCoxO. Os
espectros estão normalizados pela intensidade integrada do modo E2H. A escala vertical é igual
para todos os gráficos de forma a preservamos a relação de intensidades entre as diferentes
concentrações.
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Observamos aqui que os modos BA, MA, 2LA(M), LO e MnLVM (para o conjunto
Zn1-xMnxO) aumentam em intensidade em comparação ao modo E2H à medida que diminui o
comprimento de onda de excitação. Este é um indicativo de um espalhamento ressonante. O
espalhamento ressonante Raman é um fenômeno muito bem conhecido que ocorre quando a
energia de excitação é da ordem que, ou maior que, a energia de gap do material semicondutor[169].
Neste caso, os estados virtuais que participam do processo de espalhamento são substituídos por
estados eletrônicos reais, o que leva a um aumento da seção de choque de espalhamento para
fônons que se acoplam com elétrons via interação de Fröhlich[170]. Para o ZnO tal aumento de
intensidade sob ressonância dos modos vibracionais é usualmente observado para os modos
LO[171]. A observação deste fenômeno, com excitação abaixo da energia gap ZnO, 3,4 eV, é,
portanto, um indicativo da introdução de estados eletrônicos dentro do gap devido à incorporação
do Mn (Zn1-xMnxO) e do Co (Zn1-xCoxO) na estrutura do ZnO[133, 172]. A natureza destes estados
pode ser duas, podem estar associados à estados atômicos específicos de cada elemento em si, ou
à estados de defeitos estruturais. Em função de nossas análises anteriores somos levados a inferir
que a natureza desses modos observados está relacionada a defeitos estruturais introduzidos na
estrutura ZnO com a inserção dos elementos Mn (Zn1-xMnxO) e Co (Zn1-xCoxO). Entretanto estudos
mais aprofundados, como, por exemplo, cálculos de primeiros princípios, devem ser realizados
para esclarecer essa questão.

Figura 43 – Evolução das intensidades integradas relativas ao modo E2H dos modos
vibracionais encontrados no ajuste com gaussianas na região da banda de defeitos (500 a
600 cm-1 ) dos espectros Raman para o conjunto de amostras Zn1-xMnxO: (a) MnLVM, (b) BA, (c)
MA, (d) 2LA(M) e (e) LO; e para com o conjunto de amostras Zn1-xCoxO: (f) BA, (g) MA, (h)
2LA(M) e (1) LO.
Fonte: Da autora.
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Figura 44 - Espectros Raman das amostras de Zn1-xMnxO preparadas em Ar nas concentrações
nominais de (a) ZnO puro; (b) xN = 0,002; (c) 0,005; (d) 0,010; (e) 0,015 e (f) 0,020. Os
espectros foram obtidos com excitação com comprimento de onda 514, 488 e 458 nm. Os
espectros estão normalizados pela área integrada do modo E2H e possuem a mesma escala
vertical para comparação da variação das intensidades.
Fonte: Da autora.
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Figura 45 - Espectros Raman das amostras de Zn1-xCoxO preparadas em O2 nas concentrações
nominais de (a) ZnO puro; (b) xN = 0,01; (c) 0,03; (d) 0,05; (e) 0,07 e (f) 0,09. Os espectros foram
obtidos com excitação com comprimento de onda 514, 488 e 458 nm. Os espectros estão
normalizados pela área integrada do modo E2H e possuem a mesma escala vertical para
comparação da variação das intensidades.
Fonte: Da autora.
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7

CONCLUSÕES
Na primeira etapa do trabalho amostras ZnO:Mn foram preparadas a partir da mistura de

ZnO e MnO nas concentrações nominais de xN = 0,06; 0,11; 0,17; e 0,22 (6; 11; 17 e 22 at.%)
considerando-se a estequiometria Zn1-xMnxO. Estas amostras foram processadas em atmosfera de
oxigênio (O2) e em atmosfera mista de argônio (95%) e hidrogênio (5%) (Ar + H2). Os resultados
estruturais confirmam a incorporação dos íons Mn2+ até ~ 8,5 at.% (Valor médio na Tabela 5) e
indicam que a incorporação ocorre principalmente na superfície dos grãos ZnO. Para amostras
com maior concentração nominal de Mn (xN), as fases secundárias ZnMn2O4 e Mn1xZnxO foram
detectadas para as amostras CP e TT, respectivamente. Confirmamos que o tratamento térmico em
atmosfera de Ar e H2 os grãos da fase ZnMn2O4 se decompõem formando a fase Mn1-xZnxO, ou
seja, ocorre redução dos íons metálicos, Mn3+ a Mn2+ e também observamos a introdução de VO
no sistema. Para as amostras com baixa concentração nominal (xN = 0,06), apesar da dopagem
Mn2+ na rede ZnO e da introdução de VO induzida através do tratamento térmico, os resultados de
SQUID mostram apenas o comportamento do PM com um acoplamento AF entre os íons Mn2+,
sem qualquer traço de ferromagnetismo na temperatura ambiente. Uma vez considerando o modelo
BMP (Bound Magnetic Polaron), podemos afirmar que a VO não pode ser indexado como o defeito
responsável pelo acoplamento magnético entre Mn2+ na estrutura ZnO dopada com Mn ao defeito
responsável pelo acoplamento magnético entre Mn2+ na rede ZnO dopada com Mn.
Na segunda etapa do trabalho, foram preparadas e caracterizadas amostras do sistema
ZnO:Mn a partir de diferentes precursores, MnO2, MnO e Mn-Metálico, na concentração nominal
de xN = 0,05 (5 at.%) de Mn. Estas amostras foram preparadas nas atmosferas de oxigênio (O2) e
argônio (Ar). Através dos resultados, confirmamos que o limite de solubilidade do Mn à estrutura
ZnO é limitada pela formação da fase ZnMn2O4, portanto, a oxidação do Mn deve ser evitada
durante o processo de sinterização, indicando que a sinterização em atmosfera inerte de Ar é a
mais apropriada. Assim, o Mn-Metálico como precursor é mais recomendado, já que o Mn aqui
possui estado de oxidação nulo e, como atestado via espectroscopia Raman, introduz menos
defeitos estruturais à ZnO.
Na terceira etapa do trabalho foram preparadas e caracterizadas amostras Zn1-xMnxO
preparadas a partir do Mn-Metálico nas concentrações nominais de xN = 0,002; 0,005; 0,010; 0,015
e 0,020 (0,2; 0,5; 10; 15 e 20 at.%) essas amostras foram sinterizadas em argônio (Ar) e amostras
Zn1-xCoxO preparadas a partir do Co3O4 nas concentrações nominais de xN = 0,01; 0,03; 0,05; 0,07
e 0,09 (1; 3; 5; 7 e 9 at.%) sinterizadas em oxigênio (O2). Aqui o objetivo foi determinar a natureza
dos modos vibracionais de defeitos (banda larga de 500 a 600 cm-1) observados nas análises de
102

espectroscopia Raman. Na caracterização por DRX das amostras cerâmicas, não foi detectado
qualquer fase secundária ou impurezas, indicando que os íons de Mn e Co estão incorporados na
matriz de ZnO em caráter substitucional ao Zn. Os resultados obtidos por Espectroscopia de
Espalhamento Raman, utilizando diferentes comprimentos de onda de excitação (458 nm, 488 nm
e 514 nm), confirmam os dados obtidos por DRX, uma vez que observamos apenas os modos
vibracionais do ZnO. Observamos ainda nos espectros obtidos a presença dos modos
característicos da incorporação do dopante à matriz de ZnO, associados a defeitos estruturais
causados pelos mesmos. Observa-se ainda estes modos são relativamente mais intensos à medida
que a concentração do dopante aumenta, como era de se esperar. Com relação ao aumento das
intensidades dos modos de defeitos em relação ao modo E2H para os diferentes comprimentos de
onda excitação em 458 nm, 488 nm e 514 nm, observamos aqui que os modos de defeitos, BA,
MA e LO e MnLVM (para o conjunto Zn1-xMnxO) aumentam em intensidade em comparação ao
modo E2H à medida que diminui o comprimento de onda de excitação. Este é um indicativo de um
espalhamento ressonante. De forma que podemos concluir que a natureza desses modos
observados está relacionada a defeitos estruturais introduzidos na estrutura ZnO com a inserção
dos elementos Mn (Zn1-xMnxO) e Co (Zn1-xCoxO).
Para finalizar, é importante ainda salientar que o trabalho e desenvolvimento das análises
relacionadas ao objeto de estudo deste trabalho tem seu mérito fundamentado não só nos
importantes resultados obtidos, mas principalmente no aprendizado das técnicas de preparação e
caracterização utilizadas. Este aprendizado foi potencialmente significativo uma vez que
possibilitou o entendimento da natureza das propriedades estruturais, ópticas e suas potenciais
aplicações.
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