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MATERIAL 
 

ORGÂNICO x INORGÂNICO  

  CRISTALINO x AMORFO  



1 - Tipos de materiais 

- Tecidos biológicos, incluindo ossos, 

dentes, pelos, escamas e outros 

- Minerais 

- Fármacos 

- Ligas Metálicas 

- Polímeros 

- outros. 



2 - Técnicas de separação e preparação de materiais 

 

-Micrótomo: realiza cortes histológicos em tecidos 

biológicos; 

 

-Líquidos densos como o bromofórmio (d=2,89) e 

solução de Clerici (d= 4,25): separam misturas de 

materiais com densidades diferentes e podem ser 

diluídos para obtenção de densidades menores; 

 

-Separador isodinâmico Frantz: separa os grãos ou pó 

de materiais com base na diferença de magnetismo; 

 

- Impregnação com resinas para materiais muito friáveis 

ou macios. 



Etapas do processo de cominuição e moagem de amostras. 



3 - Técnicas de caracterização de materiais 

Microscopia óptica 

Sistema para a detecção de imagens em lâminas petrográficas. Microscópio da 

marca Leica, modelo DMLP. 



-Permite a identificação dos materiais e a 

determinação de várias propriedades 

dependentes da luz, pois é possível realizar 

análises com luz natural e com luz polarizada; 

 

-Possibilita a identificação das diferentes fases 

materiais; 

 

- Propicia a descrição da ordem de cristalização 

destas fases. 



Difração de raios X (DRX) 

Difratômetro de raios X Siemens, modelo D5000 



Princípio da difração de raios X 

W. H. Bragg e seu filho W. L. Bragg (1913)  

explicaram como as faces de um cristal 

espalhavam um feixe de raios X em certos 

ângulos de incidência.  

 

Prêmio Nobel de física (1915)   

determinação da estrutura cristalográfica do 

NaCl, ZnCl e do diamante. 



raios X  pequena parte do espectro 

eletromagnético, com comprimento de onda 

() entre 0,02 e 100Å.  

 

raios x   usados no estudo dos cristais   1 

a 2Å (i.e. CuK = 1,5418Å).  

 

luz visível   = 4000 a 7200Å 

 

raios X são muito mais energéticos (i.e. 

podem penetrar mais profundamente no 

material). 





A difração ocorre porque o  de um feixe de 

raios x é similar ao espaçamento dos átomos 

em um cristal (normalmente entre 1 e 10 Å). 

 

Quando uma corrente de raios x encontra 

uma estrutura regular (átomos organizados 

nas três dimensões), a maioria dos raios tem 

interferência destrutiva e um cancela o outro, 

mas em algumas direções específicas (faces) 

a interferência é construtiva. 



ORDENS DE DIFRAÇÃO 

Como as ondas estão em fase, n deve ser um número 

inteiro de comprimentos de onda. 

 





Difração de raios X de apatita 



ALGUMAS APLICAÇÕES 
 

- identificação de materiais cristalinos; 

 

- determinação das quantidades dos componentes de 

uma mistura de substâncias cristalinas diferentes; 

 

- diferenciação de polimorfos; 

 

- determinação de compostos que pertencem às séries  

isomórficas (substâncias diadóquicas); 

 

-determinação dos parâmetros cristalográficos de 

materiais cristalinos; 

 

-determinação do grau de cristalinidade. 

 



4 - Técnicas de análises de elementos em amostra total de materiais 

Fluorescência de raios X (FRX) 

Espectrômetro Rigaku, modelo RIX2000 



Princípio da FRX 

- Possibilita a análise química de elementos maiores (Si, Al, Fe3+, 

Fe2+, Mn, Mg, Ca, Na, K, Ti e P) e de elementos menores e traços 

(V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, As, Pb e outros). 



Análise Térmico Diferencial ou Gravimétrica (ATD ou ATG) 

Colocamos uma determinada quantidade de material em uma 

balança que permite o aquecimento deste material. Quando o 

material atinge determinada temperatura há perda de 

determinado volátil (p. ex. 1000C para a água). A redução na 

massa perdida é medida na balança e os cálculos 

estequiométricos possibilitam calcular a massa de H2O existente 

no material analisado. O mesmo pode ser determinado para 

outros voláteis. 

Possibilita, portanto, a quantificação dos elementos voláteis em 

uma amostra. 



5 - Técnicas espectroscópicas 

Espectroscopia no infravermelho (IV) 

A espectroscopia no infravermelho (IV) pode ser utilizada: 

- na identificação de compostos químicos; 

-na identificação da presença de determinados ânions na 

composição de compostos, como a OH-, a H2O e o CO3
2-;  

- no estudo das ligações existentes entre cátions e ânions nos 

diferentes sítios de compostos;  

- na determinação da distribuição dos íons em sítios 

cristalográficos com diferentes números de coordenação; 

- na determinação da presença de determinados cátions na 

estrutura de determinados materiais. Por exemplo, a existência 

de ferro na estrutura de caulinita. 



Espectro no infravermelho de apatita 



Espectroscopia Raman (ER) 

A espectroscopia Raman (ER) possibilita analisar 

determinadas ligações químicas que não fornecem picos 

ou bandas nos espectros de infravermelho e 

complementar os estudos realizados por esta técnica. A 

espectroscopia Raman se baseia na modificação da 

intensidade da luz com a variação na frequência desta 

quando interage com algum material cristalino. 



Espectro Raman de apatita 



6 - Técnicas de análises químicas pontuais 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 



-Possibilita a identificação das fases materiais de pequenas 

dimensões (m), pois permite uma magnificação das imagens 

das amostras em até 300.000 vezes; 

 

-Permite o estudo das relações (texturas) e formas (morfologia) 

das partículas dos materiais, bem como das feições topográficas 

das partículas em análise; 

 

-Torna possível realizar análises químicas semiquantitativas dos 

materiais; 

 

-Possibilita realizar mapas das distribuições dos elementos 

químicos em uma amostra, ou seja, cartografa os elementos 

químicos em uma determinada área; 

 

- Permite, ainda, realizar perfis químicos ao longo de 

determinadas linhas, para ver como os elementos químicos se 

comportam ao longo de determinadas direções. 



Image Name: 3C-C2(11) 

Accelerating Voltage: 20.0 kV 

Magnification: 1100 



 Si-K   S-K  Cl-K  Ca-K  La-L  Ce-L  Pr-L  Nd-L  Sm-L  Gd-L  Th-L 

3C-

C2(11)_pt1 

   3851   16327   23580    1468    5788      75 

3C-

C2(11)_pt2 

    599     207     409   13915    4858   24587    1134    2694     138      53       0 

Net Counts 

Weight % 

 Si-K   S-K  Cl-K  Ca-K  La-L  Ce-L  Pr-L  Nd-L  Sm-L  Gd-L  Th-L 

3C-

C2(11)_pt1 

   3.45   29.81   44.68    2.91   12.10    7.05 

3C-

C2(11)_pt2 

   0.90    0.28    0.51   15.40   11.55   60.55    2.92    7.31    0.40    0.18    0.00 

Atom % 

 Si-K   S-K  Cl-K  Ca-K  La-L  Ce-L  Pr-L  Nd-L  Sm-L  Gd-L  Th-L 

3C-

C2(11)_pt1 

  11.40   28.44   42.27    2.74   11.12    4.03 

3C-

C2(11)_pt2 

   3.10    0.86    1.39   37.32    8.07   41.96    2.01    4.92    0.26    0.11    0.00 



Accelerating Voltage: 20.0 kV 

Magnification: 1100 



Mapas de elementos ao MEV 



Microssonda eletrônica 

Segue o mesmo princípio da FRX, porém possibilita análises 

quantitativas em regiões muito pequenas (1 m). 

As análises pontuais são ocorrem ocorrem em um tempo 

relativamente curto, que depende dos elementos químicos 

existentes nas amostras. A análise de uma amostra com dez 

elementos químicos pode ser realizada em cerca de 2 

minutos. Deve-se destacar que a é possível visualizar a 

amostra durante a análise em diferentes graus de 

magnificação, porque junto com a microssonda existe um 

MEV acoplado e também um microscópio óptico. 

As microssondas atuais possibilitam a leitura de todos os 

elementos químicos com Z3, ou seja, do Li até o U.  



7 - Técnicas de imagem de morfologia de partículas 

Microscopia eletrônica de transmissão (MET = HRTEM) 

HETEM de 200Kv 



Possibilita magnificar imagens de partículas eletronicamente 

em até 1.200.000 vezes. Estas imagens podem ser 

ampliadas opticamente mais 10 vezes; com isso é possível 

ter um aumento de até 12 milhões de vezes. 

As imagens mais importantes são aquelas onde o feixe de 

elétrons ou os raios X atravessam o material em estudo, 

trazendo informações de como a matéria está estruturada, 

ou mesmo de defeitos cristalinos. 



Nanotubos de sílica Nanotubos de óxido de vanádio 

Colóides de óxido de ferro 



Cristais de (Ce0,5Zr0,5)O2 Partícula de Ag suportada por ZnO 

Imagem HRTEM de ReO3 ao longo de 001 Modelo estrutural de ZrnNb8-2nW12+nO56 



8 – Outras técnicas 

Análises por via úmida 

 

Absorção atômica (AA) 

 

Inductively coupled plasma (ICP-MS ou ICP-OS) 

 

Espectroscopia Mössbauer 

 

Sincrotron: XANES (“X-ray Absorption Near-Edge Structure”) e  

EXAFS (“Extended X-ray Absorption Fine-Structure”) 

 

Ativação neutrônica 

 

Catodoluminescência 



9 – Alguns sites importantes 

www.webmineral.com/ 

 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/ 

 

http://rruff.info/ 

 

http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php 

http://www.webmineral.com/
http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://rruff.info/
http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php



