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RESUMO 

 

O Óxido de Zinco (ZnO) possui diversas formas de aplicações e uma larga escala de 

produção. Além de o ZnO ser um semicondutor de banda larga, ele possui 

propriedades favoráveis como boa transparência, alta mobilidade dos elétrons, forte 

luminescência à temperatura ambiente, dentre outras.  

Esse trabalho está sendo realizado com o objetivo de sintetizar óxido de zinco (ZnO) 

nanoestruturado pela síntese de mecanoquímica a partir da mistura de ácido 

esteárico e zinco em pó de alta pureza. Esperamos que o zinco metálico reaja com o 

ácido esteárico em uma atmosfera oxidante para formar o ZnO em um curto espaço 

de tempo.   

O método utilizado neste trabalho, a mecanoquímica, consiste basicamente em usar 

a força mecânica dos moinhos  ( constituído interiormente de bolas de aço) para 

sintetizar novos compostos e novos materiais. Esse método altera estruturalmente 

as superfícies, como a contração ou dilatação e formação de partículas ou geração 

de superfícies novas, devido ao atrito entre a amostra e as bolas. 

Várias amostras foram sintetizadas mecanicamente em atmosfera livre e submetidas 

à difratometria de raios-X.  
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1. INTRODUÇÃO 

O óxido de zinco tem sido aplicado de diversas formas nos campos mais 

abrangentes possíveis, tais eles como polímeros, cerâmica, cimento, borracha 

para pneus de carro, lubrificantes, tintas, cosméticos, protetores solares, 

pomadas contra assaduras, desodorantes, pasta de dentes, alimentos, e 

juntamente com sua larga produção, cresceram também os interesses científicos 

a respeito dessa amostra. O ZnO provavelmente tem a família mais rica de 

nanoestruturas entre todos os materiais.[2] 

Os materiais nanoestruturados são definidos como materiais que apresentam 

uma microestrutura com um tamanho característico da ordem de nanômetros (10-

9 m), menores que 100 nm e constituídos principalmente de cristalitos. Os 

materiais nanoestruturados apresentam várias características, como por 

exemplo, aumento de resistência, melhor dutilidade ,módulo de elasticidade 

reduzido,  melhor difusividade térmica, maior calor específico,  dente outras. 

Logo, conclui-se que os materiais nanoestruturados são extremamente 

promissores tanto do ponto de vista científico como tecnológico. [3] 

 A mecanoquímica que é a síntese presente neste  projeto, faz com que forças 

de impacto e cisalhamento atuem na amostra e resultem na redução do tamanho 

da partícula.Ela também pode ser descrita como um processo híbrido onde a 

moagem mecânica é combinada com uma reação química de estado sólido. 

Logo, esse método se torna bastante eficiente devido à simplicidade e 

aplicabilidade para todas as classes de materiais.[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Mecanoquímica 
 

Inúmeros métodos para geração das nanopartículas têm sido desenvolvidos 

nos últimos anos. A Mecano-Síntese (MS), também conhecida por Síntese-

Mecânica, do termo em inglês Mechanical Alloying, destaca-se devido seu poder de 

produzir materiais nanocristalinos. A MS pode ser descrita da seguinte maneira: (i) 

deposita-se dentro de um pote cilindrico (geralmente de aço inoxidável) pós 

elementares de alta pureza e esferas maciças (geralmente também de aço 

inoxidável), (ii) fecha-se o conjunto pós + esferas dentro do cilindro em uma 

atmosfera inerte para em seguida (iii) montá-lo em um moinho de bolas. [7] 

 O processo de moagem ocorre através de um moinho, no qual o pó da amostra é 

inserido em um recipiente contendo esferas de aço que, através de força mecânica 

colidem com as paredes internas do recipiente, gerando rupturas e deformações nas 

estruturas das partículas. Esse tipo de processo resulta na formação de partículas 

nanométricas. A síntese mecanoquímica se destaca pelo custo comparativamente 

baixo e sua simplicidade. Foi utilizado moinho do tipo vibratório (modelo SPEX 8000) 

nesta pesquisa. 

 

2.2 Materiais Nanoestruturados 

 

Na atualidade,  os materiais nanoestruturados podem ser definidos como materiais 

policristalinos de fases simples ou multifásicos com tamanho de grão.Devido a estas 

dimensões extremamente pequenas, eles são estruturalmente caracterizados por 

uma grande fração volumétrica  de contornos de grãos ou interfaces, as quais 

podem alterar significativamente uma variedade de propriedades físicas e químicas 

quando comparados aos materiais cristalinos convencionais. [3] 

Os materiais nanoestruturados podem ser divididos em três categorias. 

A. A primeira categoria compreende materiais com dimensões reduzidas e/ ou 

dimensionalmente na forma de nanopartículas, fios, fitas ou filmes finos. Este 

tipo de estrutura pode ser obtido através de várias técnicas tais como, 

deposição química ou física de vapor, condensação de gás inerte, 

precipitação de vapor, líquido supersaturado ou sólido. [3] 

 



 

B. A segunda categoria compreende materiais em que a microestrutura é 

limitada por uma região superficial fina (nanométrica) do volume do material. 

Pode-se obter esse tipo de estrutura por técnicas como deposição química ou 

física de vapor e irradiação  laser. 

 

C. A terceira categoria consiste de sólidos volumétricos com microestrutura  na 

escala de nanômetros. Existem várias técnicas para se obter esse tipo de 

estrutura desde a moagem mecânica até a deposição química ou física de 

vapor.  

 

 

2.3  Óxido de Zinco 

O estudo sobre o óxido de zinco (ZnO) é um alvo crescente, tanto do meio 

tecnológico quanto no científico. O ZnO é semicondutor de banda larga com o gap 

de 3,37 eV, e possui uma alta energia de excitação de 60 meV, pertence ao grupo 

de semicondutores II-IV.  O ZnO é formado por átomos de zinco (Zn2+) e oxigênio 

(O2-). Sua estrutura cristalina é a hexagonal (Wurtzita), a qual apresenta os 

seguintes parâmetros de rede a = b = 3,249Å (0,3249 nm) e c = 5,204Å (0,5204 nm) 

e possui o grupo espacial P63mc. 

As nanopartículas de  ZnO é um material que têm recebido grande relevância na 

área da nanotecnologia e nanociência nos últimos anos, em razão da potencialidade 

das suas propriedades mecânicas, elétricas, térmica, química, ópticas e magnéticas, 

e das inúmeras possibilidades de aplicações, como na produção de dispositivos 

fotônicos , eletrônicos , materiais cerâmicos, tintas, polímeros, materiais 

fotoluminescentes , células solares, sensores, materiais absorvedores e emissores 

de luz ultravioleta (UV) , cosméticos , processos de fotocátalise , tratamento de 

câncer e entre demais aplicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 

3.1 Produções da amostra de Óxido de Zinco 

Pela síntese de mecanoquímica foi preparado o composto ZnO seguindo os  passos: pó 

de zinco de alta pureza e ácido esteárico foram pesados na balança de alta precisão 

SHIMADZU, de forma que a quantidade de ácido esteárico fosse de 3% em massa. A mistura 

das duas substâncias contém 4, 5797 g de pó de zinco e 0, 1416 g de ácido esteárico,  que foi 

colocada, junto com cinco esferas de aço de 4,72 g cada, em um cilindro, também de aço. A 

razão entre a massa das esferas e dos pós (BPR) foi 8:1. O recipiente foi fechado com 

atmosfera ambiente e colocado para moer em um moinho vibratório de alta energia SPEX 

(modelo 8000) por 5 minutos. Após esse tempo, uma pequena quantidade de amostra foi 

retirada e caracterizada através de uma medida de DRX. Em seguida a amostra retirada 

retornou ao recipiente e foi novamente submetida à moagem por mais 5 minutos, e novamente 

foi retirada para medida de DRX. Esse procedimento se repetiu até que todo o zinco se 

transformasse em ZnO. A balança de alta precisão SHIMADZU e o moinho vibratório de alta 

energia SPEX (modelo 8000) são equipamentos presentes no Laboratório de Materiais do 

Departamento de Física da UFAM. 

 

3.2 Caracterização da liga  

 A caracterização do composto produzido será realizada usando as seguintes técnicas:  

 Medidas dos padrões de DRX que permitirão a identificação das fases formadas no 

material em cada tempo de moagem, com o auxílio do banco de dados como o ICSD, 

disponibilizado no Portal Capes ou literatura especializada. As medidas serão 

realizadas num difratômetro Shimadzu presente no Departamento de Geociências da 

UFAM.  

 Simulação dos padrões DRX usando o método de Rietveld [5] que determinará 

precisamente os valores dos parâmetros estruturais relevantes para as fases presentes 

no material, como parâmetros de rede, tamanho de cristalito, existência de tensões, 

orientações preferenciais, porcentuais relativos de fases e etc. Estes dados serão 

obtidos usando o programa GSAS[6].  

 

 

 



 

3.3 Determinação do Tamanho de Cristalito 

 
Uma maneira de estimar o tamanho médio dos cristalitos e simultaneamente 

a microdeformação ou percentual de deformação é utilizar o gráfico de 

Williamson-Hall , que consiste na seguinte expressão: 

 

(𝛽. cos(𝜃) 𝑘. 𝜆)⁄ ² 
 

Onde:  

 𝛽= largura do pico de difração à meio altura 

𝜆= comprimento de onda dos raios-x 

𝑘= Constante de Scherrer = 0.91 

𝜃= Deslocamento angular 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

Fig. 1: A figura acima mostra a linearização de Williamson-Hall para 4 tempos de 

moagem. O gráfico está a largura a meio altura (FWHM) em função  do 

deslocamento angular (2θ). 



 

 

Fig. 2: A figura acima mostra a evolução da  amostra Zn transformando-se na liga 

ZnO para cada tempo de moagem(min). A linearização do gráfico foi feita através da 

expressão de Williamson-Hall.O tempo de moagem presente no gráfico foi de 15 min 

a 120 min. 

 

 



 

 

Fig 3: Para cada tempo de moagem, determinou-se um tamanho de cristalito. O 

gráfico acima mostra todos os tamanhos de cristalito em função do tempo de 

moagem. 

 

 



 

 

 

 

 Fig.4: No gráfico acima, está presente a microdeformação para cada tempo de 

moagem correspondente apenas ao Zinco(Zn). 

 

 



 

 

 

Fig.5: No gráfico acima, agora a microdeformação para cada tempo de moagem é 

com relação ao Óxido de Zinco (liga ZnO).Tempo de moagem em função da 

Microdeformação. 

  



 

CONCLUSÃO 

Através deste estudo, verificou-se que a mecanoquímica tem se mostrado com o 

passar dos anos, uma síntese de baixo custo porém de grande importância para a 

obtenção de ligas nanoestruturadas, dentre elas, o Oxido de Zinco (ZnO). 

Durante e após o processo de moagem, pude estudar as propriedades estruturais do 

material escolhido, o Zinco, e observar como a amostra se comportava mediante O 

equipamento DRX. 

Obtive, da liga, informações indispensáveis como foi citado no trabalho,as 

microdeformações referentes a cada tempo de moagem, e determinei o tamanho de 

cristalito, conforme, mostrarei abaixo. 

 

Zn-15min: d= 58.9592 nm      ZnO- 135min: d=11.4680 nm 

Zn- 30min: d= 52.5172 nm        σ= 2.1662 % 

Zn- 45min: d= 42.3918 nm    Zn-150min: d=28.9142 nm 

Zn- 60min: d= 35.9910 nm               σ= 0.4699 % 

         σ= 0.3511%      ZnO- 150min: d=13.1781 nm 

Zn-75min: d= 35.2511 nm         σ= 1.9446 % 

        σ= 0.0938%      Zn- 165min: d= 36.2325 nm 

ZnO-75min: d=6.8365 nm       σ= 0.4699% 

Zn- 90min: d= 35.2475 nm     ZnO-165min: d=15.1418 nm 

                  σ = 0.3416 %                  σ= 12.7060 % 

ZnO-90min: d=8.9734 nm     ZnO-180min: d= 16.2235 nm 

                   σ = 2.2746 %                  σ=1.4301 % 

Zn-105min: d= 33.7013 nm     ZnO-195min: d= 16.8790 nm 

                   σ = 0.1080%          σ= 12.0099 % 

ZnO- 105min: d=8.5963 nm 

                       σ= 2.8683 % 

Zn- 120min: d= 34.9416 nm 

                    σ= 0.6688 % 

ZnO- 120min: d=10.1972 nm 

                       σ = 14.1402 % 

Zn- 135min: d= 33.1073 nm 
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