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RESUMO 

A.técnica daressonância magnétiCa eletrônica (RME) foi usada para investigar 
~düusãodoFe3+ em rutilo (Ti0

2
). Aintensidade de absorção de RMEfoi 

. medida pâra vários tempos e três temperaturas de tratamento isotérmico: 1273, 
. 1323' ~J373K. A energia deatiy~ção pára difusão, calculada a p~rtir dos dados 
· experil1lentâisusandq um modelo teóricq baseado na equação de Fick, tem o 

valor'E
A 

= 215kJmoP. Este resultado é compatível comos resultados 
'experimentais obtidos ,usando a técnica dos traçadoresradioativos erepresenta 
uma medida independente da energia de ativação do ferro trÍvalente no rutilo, 

que'édificiÍ. de obter p .. or outros métodos neste sistema em.que o ferro pode 
.. ,: " . . ... . 

, assumir mais de uma valência. 

1 -)N'fR,ODUÇÃO 
. .' . 

·0· •. · •. ', .. ,)utilo{rfi 02);éum matérial cerâmico 
•.•.•.. '~'.c'Ô,~ müita~aplicações industriais 

" CUjé!S propnedades podemser con .... 
,sideravelmente modificadas ,pela presença 
de elemen~osde 'transição como o ferro, 'o 
éromó' e omaqganê~1:3.A ressonânciámag-

nética eletrônica (RME) é uma técnica con
ve,niente para estudar. essas impurezas na 
estruturado Ti02.Nopresente'1rabalho foi 
investigada a difusão do Fe3+ em rutilo. 

Aanálise do espectro de RME em 
monocristais de rutil() dopado com ferr04,5 

mostra que osíons de ferro trivalente subs
tituemos íons de titânio nárede. ° espec
tro pode 'serdescrito pel0,hamiltoúianode 
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com g = 2,00, D/h = 10,12 GHz, E/h = 2,19 GHz, a/h = 1,08 GHz e F/h = 0,51 GHz [5]. 

o espectro de rutilo em pó dopado com Fe foi investigado por outros pesquisadores3,6; 

os picos no espectro do pó correspondentes ao íon de Fe3+ são facilmente identificados como 
os pontos de máximo e mínimo do hamiltoniano dado pela Eq, (1), A teoria da difusão iônica 
em pós foi aplicada a medidas de RME por Davidson e Che7

, Usando a equação de Fick, eles 
mostraram que a intensidade de um espectro de RME pode ser expressa na forma 

I = I - kr l12 
s 

(2) 

onde Is é a intensidade de saturação e k = CD,II2, onde c é uma constante e D é a constante de 
difusão, O comportamento térmico do fator D pode ser descrito por uma lei de Arrhenius: 
para cada temperatura de tratamento T, o valor de k é obtido ajustando a Eq, (2) aos pontos 
experimentais, Um gráfico de In k em função de lIT fornece a energia de ativação EA' 

2 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras usadas neste trabalho foram preparadas a partir de óxidos de alta pureza, 
que foram misturados e tratados termicamente em atmosfera ambiente . A composição inicial 
correspondeu a uma relação atômica Fe/Ti de 0,2%. As medidas de ressonância magnética 
foram executadas a 9,5 GHz, à temperatura ambiente. O espectro de uma amostra típica 

. aparece na Fig. 1. Em princípio, os dados de intensidade podem ser extraídos de qualquer 
uma das linhas do espectro do pó; a mais conveniente para isso, porém, é a linha C, observada 
para campos magnéticos da ordem de 0,2 T. A variação de intensidade da linha C com o 
tempo de tratamento térmico aparece na Fig. 2 para três diferentes temperaturas de tratamen-

B 

A 

0,0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 

CAMPO MAGNÉTICO (T) 

Figura 1 - Espectro de RME de uma amostra de rutilo dopada com 0,2 mol% Fe. 
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INVE STIGAÇ ÃO PO R RME DA DIFU SÃO DO Fe3
+ EM RUTILO 

Figura 2 -Intensidade do espectro de RME 
em função do tempo de tratamento térmico, 
para três diferentes temperaturas de 
tratamento. As curvas foram obtidas 
ajustando-se a Eq. (2) aos pontos 
experimentais. 
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Figura 3 - Gráfico de Arrhenius para a 
difusão de Fe3+ em rutilo. A reta é um ajuste 
por mínimos quadrados aos pontos 
experimentais. 

to; os melhores ajustes da Eq. (2) aos pontos experimentais também estão indicados na figu
ra. Um gráfico de In k versus 1fT (Fig. 3) fornece uma energia de ativação E

A 
= 215 kJmol-' . 

A partir dos resultados obtidos por Sasaki et a1. 8
, usando o método dos traçadores 

radioativos, podemos calcular uma energia de ativação média para o 59Fe em rutilo E
A 
= (E

AI
/ 

+ 2E
A
)f3 = 132 kJmol", valor muito menor que o obtido no presente trabalho. É preciso 

lembrar, porém, que a técnica dos traçadores radioativos não é sensível à valência do íon 
investigado; em sistemas nos quais o íon que se difunde pode ter mais de uma valência, como 
a solução sólida FefTi0

2
, na qual parte dos íons de ferro está presente na forma de Fe3+ e parte 

na forma de Fe2+, esta técnica fornece um valor compreendido entre as constantes de difusão 
para os estados divalente e trivalente. Os resultados experimentais sugerem8 que os íons 
trivalentes se difundem no rutilo através de um mecanismo intersticial, evitando os canais 
abertos paralelos ao eixo c, enquanto que os íons divalentes se difundem rapidamente ao 
longo dos canais . A diferença entre as energias de ativação para os doi s mecanismos pode ser 
estimada considerando-se impurezas divalentes como o Co. Neste caso, a energia de ativação 
paralelamente ao eixo c, EA//' reflete a energia de difusão ao longo dos canais, enquanto que a 
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energia de ativação perpendicularmente ao eixo c, EM' está relacionada ao mecanismo 
intersticial. De acordo com Sasaki et aP, EAiCo) = 133 kJmol- 1 e EA1(CO) = 213 kJmol- l

• 

Este último valor é apenas ligeiramente menor do que a energia de ativação medida para o 
Fe3+ no presente trabalho. Assim, se supusermos que a concentração de íons de ferro divalente 
é significativa nas amostras de Sasaki, os resultados do presente trabalho são compatíveis 
com os resultados comunicados na Ref. 8. Eles representam, na verdade, uma medida inde
pendente da energia de ativação para a difusão do ferro trivalente no rutilo, algo difícil de 
conseguir por outros meios neste sistema em que o ferro pode ter duas valências. 

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem que a RME pode ser uma técnica 
útil para investigar o processo de difusão nos sistemas em que o íon que se difunde pode ter 
mais de uma valência. 
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