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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi estudado o efeito do tamanho de cristalito em um interferômetro de 

Mach-Zehnder em fibras ópticas por meio do revestimento de um dos braços sensor com 

nanopartículas. No interferômetro um sinal óptico é dividido em dois sinais, sendo um 

sinal para a fibra sensora, revestido com nanopartículas, e outro para a fibra de referência. 

A vibração das nanopartículas na presença de um campo magnético altera a transmissão 

do sensor causando desequilíbrio entre os sinais ópticos dos braços do interferômetro. As 

nanopartículas utilizadas foram as ferritas de níquel (NiFe2O4) com tamanhos médios de 

cristalito de 3,3 nm, 51,9 nm e 74,3 nm. O método sol-gel proteico foi utilizado para a 

obtenção da ferrita de níquel por permitir bom controle das características da 

nanoestrutura, especialmente o tamanho dos cristalitos. As nanopartículas foram 

caracterizadas por fluorescência de raios-X, difração de raios-X, medidas magnéticas de 

VSM e espectroscopia Mössbauer. Os parâmetros estruturais extraídos da difração de 

raios-X foram refinados pelo método Rietveld. O tamanho médio dos cristalitos foi 

determinado pela equação de Scherrer e pelos métodos gráficos de Williamson-Hall e 

Size Strain Plot, a partir dos valores da largura à meia altura dos picos de difração 

(FWHM – Full Width at Half Maximum); pelos métodos gráficos de Williamson-Hall e 

Size Strain Plot foi determinada a microdeformação. O desempenho do sensor magnético 

foi analisado em relação aos parâmetros de sensitividade, precisão e exatidão para os 

diferentes tamanhos de nanopartículas. Observou-se que a relação entre a potência de 

saída e o campo magnético aplicado apresentou linearidade entre 87,6 % e 99,2%. A 

sensitividade para os diferentes tamanhos de partículas variou entre 1,31 dB/mT e 2,49 

dB/mT, mostrando que a sensitividade do sensor aumenta com a magnetização da 

nanopartícula. 

 

Palavras-chave: NiFe2O4, Sol-gel proteico, Interferômetro de Mach-Zehnder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work, the effect of crystallite size in a Mach-Zehnder interferometer on optical 

fibers was studied by coating one of the sensor arms with nanoparticles. In the 

interferometer, an optical signal is divided into two signals, one for the sensor fiber, 

coated with nanoparticles, and the other for the reference fiber. The vibration of 

nanoparticles in the presence of a magnetic field alters the sensor transmission causing an 

imbalance between the optical signals of the interferometer arms. The nanoparticles used 

were nickel ferrites (NiFe2O4) with mean crystallite sizes of 3.3 nm, 51.9 nm and 74.3 

nm. The protein sol-gel method was used to obtain nickel ferrite as it allows good control 

of the nanostructure characteristics, especially the size of the crystallites. The 

nanoparticles were characterized by X-ray fluorescence, X-ray diffraction, VSM 

magnetic measurements and Mössbauer spectroscopy. The structural parameters 

extracted from X-ray diffraction were refined by the Rietveld method. The average size 

of crystallites was determined by the Scherrer equation and by the graphic methods of 

Williamson-Hall and Size Strain Plot, from the values of the width at half height of the 

diffraction peaks (FWHM – Full Width at Half Maximum); by the graphic methods of 

Williamson-Hall and Size Strain Plot, the microdeformation was determined. The 

performance of the magnetic sensor was analyzed in relation to the parameters of 

sensitivity, precision and accuracy for different sizes of nanoparticles. It was observed 

that the relationship between the output power and the applied magnetic field presented 

linearity between 87.6% and 99.2%. The sensitivity for the different particle sizes ranged 

between 1.31 dB/mT and 2.49 dB/mT, showing that the sensor sensitivity increases with 

the magnetization of the nanoparticle. 

Keywords: NiFe2O4, Proteic sol-gel, Mach-Zehnder interferometer. 
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1 INTRODUÇÃO 

A nanotecnologia possibilitou uma nova perspectiva de avanço tecnológico nas 

mais diversas áreas do conhecimento devido às propriedades físicas e químicas das 

nanopartículas.  As nanopartículas são aplicadas atualmente na fabricação de sensores, 

polímeros biodegradáveis, na administração de fármacos, em aplicações biomédicas, 

como catalisadoras para redução da poluição, para melhoramento genético de plantas e 

animais [1]. Nesse processo de avanços tecnológicos estão as nanopartículas magnéticas 

que vêm sendo aplicadas em diversos contextos como em radares [2], em nanocatalisador 

para decomposição de CO2 [3], em sensores ópticos [4], no tratamento de câncer 

(hipertermia), transporte de fármacos, marcadores biológicos, agente de contraste [5], 

entre outros.  

Os sensores ópticos estão sendo cada vez mais utilizados para medir diversos 

parâmetros físicos associados a inúmeras aplicações. Entre elas, podemos citar a medição 

de temperatura, corrente elétrica e campo magnético [4]. Os sensores ópticos que utilizam 

a tecnologia de fibras ópticas se destacam por suas diversas vantagens possuindo 

diferentes configurações de acordo com a aplicação de interesse, sendo empregados para 

medir vibração, deslocamentos, deformação mecânica, posição, pressão, aceleração, 

rotação, radiação ionizante, campo elétrico e magnético, campo acústico, corrente 

elétrica, tensão elétrica, temperatura, dentre outras [6, 7]. Portanto, sensores de fibras 

ópticas surgem como interessantes soluções para aplicação em diversos ambientes.  

Sensores de fibras ópticas apresentam grandes vantagens em relação a sensores 

convencionais, destacando sensores que utilizam interferometria, pois apresentam alta 

sensitividade. A associação de nanopartículas a sensores ópticos vem despertando 

interesse recente para a medição de parâmetros, onde destacamos o trabalho recente do 

sensor corrente e campo magnético [4], pois as nanopartículas apresentam baixo peso e 

tamanho reduzido tornando esta aplicação uma tecnologia inovadora [8].  

As nanopartículas possuem diversas características que influenciam na medição de 

campo magnético quando aplicadas em sensores de fibras ópticas, entre elas o tamanho 

da partícula, pois este parâmetro é fundamental na magnetização das nanopartículas e, 

consequentemente, na resposta do sensor. Neste trabalho propõe-se sintetizar 

nanopartículas de ferritas de níquel (NiFe2O4) pelo método sol-gel proteico, com 

diferentes tamanhos de cristalitos, para serem utilizadas em um interferômetro de Mach-



16 
 

Zehnder (MZI) visando determinar os efeitos do tamanho do cristalito no desempenho do 

sensor magnético. A escolha pela nanopartícula de NiFe2O4 se deu por ela ter sido 

utilizada no desenvolvimento de um sensor óptico para medição de campo magnético e 

corrente elétrica [4].  A síntese da NiFe2O4 foi realizada pelo método sol-gel proteico por 

permitir bom controle das características da nanoestrutura, especialmente o tamanho dos 

cristalitos. É importante destacar que nenhum trabalho na literatura apresenta um estudo 

do efeito do tamanho de cristalito em interferômetros de fibras ópticas revestidas com 

nanopartículas. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos do tamanho de cristalito em um sensor 

de campo magnético utilizando um interferômetro de Mach-Zehnder com nanopartículas 

de ferrita de níquel (NiFe2O4).  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Síntese de nanopartículas de NiFe2O4 utilizando o método sol-gel proteico; 

 Caracterização das nanopartículas utilizando difração de raios-X e medidas 

magnéticas de magnetometria de amostra vibrante (VSM); 

 Avaliar a influência do tamanho de cristalito no desempenho do sensor de fibras 

ópticas com configuração de MZI por meio dos parâmetros de sensibilidade, 

precisão e exatidão. 

1.2 Produção Científica  

Durante o desenvolvimento do presente trabalho de mestrado, os seguintes artigos 

científicos foram publicados, a saber: 

 ARAUJO, M. R., LIMA, D. S., MIRANDA, M. A. R., SASAKI, J. M., SILVA, 

A. E. O., GUIMARÃES, G. F. Synthesis of nickel ferrite (NiFe2O4) 

nanoparticles using the protein sol-gel method. Encontro de Outono da 

Sociedade Brasileira de Física, 2020. 

 ARAUJO, M. R., LIMA, D. S., SILVA, A. E. O., MIRANDA, M. A. R., 

SASAKI, J. M., GUIMARÃES, G. F. Structural and Magnetic 



17 
 

Characterization of NiFe2O4 Nanoparticles. II International Conference of 

Nanoscience and Nanobiotechnology, 2021. 

 ARAUJO, M. R., MIRANDA, M. A. R., SASAKI, J. M., MAIA, L. S. P., 

SILVA, A. E. O., GUIMARÃES, G. F. Magnetic Field Sensor based on the 

Mach-Zehnder Interferometer with Nanoparticles. Encontro de Outono da 

Sociedade Brasileira de Física, 2021. 

 ARAUJO, M. R., MAIA, L. S. P., SILVA, A. E. O., MIRANDA, M. A. R., 

SASAKI, J. M., GUIMARÃES, G. F. Fiber optic sensor with nanoparticles 

based on the Mach-Zehnder Interferometer. XIX Brazilian MRS Meeting, 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Fibra Óptica 

A fibra óptica consiste em um núcleo cilíndrico envolvido por uma casca com 

índice de refração menor, e são usadas para transmitir sinais de luz principalmente a 

longas distâncias [9]. Seu desenvolvimento teve início nos anos 1960, visando aplicações 

em endoscópios e avançou muito até os dias atuais, em que é possível aplicá-las nos mais 

variados projetos inclusive em sistemas de transmissão de dados em longas distâncias 

sem perdas significativas de sinal [10]. 

As fibras ópticas são produzidas, geralmente, a partir da sílica, o que torna sua 

estrutura com características dielétricas. Uma fibra óptica possui um revestimento 

primário, uma casca e um núcleo, conforme é visto na Figura 1. O índice de refração do 

núcleo é maior que o da casca, existindo um ângulo de incidência limite (ângulo crítico) 

em relação à normal no qual faz com que um feixe de luz seja completamente refletido, 

não havendo transferência de potência para a casca, fenômeno conhecido como reflexão 

interna total [11].  

Figura 1 – Estrutura de uma fibra óptica. 

 
Fonte: SOUZA (2018) [8]. 

As fibras ópticas podem ser classificadas de acordo com os modos de propagação. 

O número de modos da fibra está diretamente relacionado com o diâmetro do núcleo e 

inversamente proporcional ao comprimento de onda utilizado [12]. As fibras são 

classificadas, considerando os modos de propagação, em: 

 Monomodo: possuem um núcleo bastante pequeno, de fato, a maioria das fibras 

aplicadas telecomunicações são projetadas para terem um diâmetro em torno de 4 
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μm. Permitem a transmissão de um único modo, e transmitem luz proveniente do 

uso de laser em diferentes comprimentos de onda [13]. 

 Multimodo: núcleo maior em comparação com as fibras monomodo permitindo 

que a luz tem vários modos de propagação, ou seja, a luz percorre o interior da 

fibra óptica por diversos caminhos e a fonte de luz utilizada, geralmente, são 

diodos emissores de luz (LED - light emitting diode) [8]. 

O sinal transmitido por uma fibra sofre alguns fenômenos inerentes a propagação 

deste em um meio dielétrico, por exemplo, efeitos não lineares e efeitos lineares. Neste 

trabalho, o laser opera em uma potência significativamente baixa, então podemos 

considerar apenas os efeitos de linearidade, que são: dispersão e atenuação. Uma 

descrição sobre estes efeitos é apresentada a seguir. 

2.1.1 Dispersão 

A dispersão causa um aumento da largura temporal dos pulsos luminosos à medida 

que se propagam pelo canal. Cada pulso é ampliado e se sobrepõe aos pulsos vizinhos, 

tornando-se indistinguíveis na saída da fibra, a largura de banda máxima é limitada pela 

dispersão causada no sinal [14]. Essa interferência pode causar distorção digital e 

analógica do pulso de entrada ao longo do caminho óptico impactando negativamente o 

desempenho das comunicações ópticas. É comum designar este fenômeno por 

interferência entre símbolos (ISI), já que ampliação da largura temporal dos pulsos de luz 

à medida que são transmitidos ao longo de uma fibra, faz com que cada pulso se amplie 

e se sobreponha aos seus vizinhos, tornando-se indistinguível na entrada do receptor [15]. 

As principais dispersão são do tipo: modal e cromática. 

 Dispersão Modal: é causada pela diferença dos tempos de propagação dos 

diferentes modos, assim, esta dispersão nada mais é do que a ampliação do pulso 

luminoso, pois é resultado das diferenças no atraso de propagação entre os modos 

no interior da fibra [15]. A dispersão modal ocorre apenas em fibras multimodos.  

 Dispersão Cromática: é resultado do fato dos diferentes componentes espectrais 

do sinal, que são transmitidos na fibra ótica, se propagarem com velocidades 

diferentes devido à variação do índice de refração do núcleo e da bainha com a 

frequência [16]. Essa diferença no atraso de propagação ocasiona o alargamento 

de cada modo transmitido na fibra [14]. Esta dispersão, também, é conhecida 

como dispersão da velocidade de grupo (Group Velocity Dispersion – GVD). 
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2.1.2 Atenuação 

A atenuação é a perda de potência do sinal à medida que ele se propaga através do 

meio de transmissão. Se 𝑃𝑖𝑛 for a potência óptica lançada na entrada de uma fibra de 

comprimento 𝐿, a potência de saída 𝑃𝑜𝑢𝑡 é dada pela equação (2.1) [17]: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛 𝑒−𝛼𝐿  

onde 𝛼 é a constante de atenuação. A equação (2.1) mostra que o decaimento da potência 

óptica segue uma lei exponencial. É usual expressar 𝛼 em dB/km.  

No caso da fibra óptica, as perdas de potência ocorrem em diversos pontos do 

sistema, como em suas interconexões e dentro da fibra [18]. As perdas na fibra óptica 

ocorrem devido a diversos fenômenos, como espalhamento Rayleigh, absorções 

intrínsecas de sílica, absorção extrínseca, entre outras. A atenuação característica de uma 

fibra monomodo é de aproximadamente 0,2 dB/km para um comprimento de onda de 

1550 nm, podendo ser desconsiderada em pequenas distâncias de propagação [17].  

Quanto aos pontos de interconexão do sistema que geram perdas, tem-se os 

conectores que acoplam a fibra a um equipamento ou dispositivo; as emendas, que podem 

ser mecânicas, por conectorização ou por fusão; os splitters (divisores de potência óptica), 

acopladores, circuladores, isoladores e demais componentes passivos; dentre outros [18]. 

2.2 Sensores Ópticos 

O termo sensor é usualmente empregado para designar um dispositivo capaz de 

sentir alguma forma de energia, seja ela, térmica, cinética ou luminosa, as quais podem 

se relacionar com algumas grandezas físicas, como por exemplo, velocidade, aceleração, 

posição, temperatura, corrente, campo magnético etc. [19]. 

Os sensores ópticos, normalmente, são baseados na emissão de um feixe de luz que 

é detectado por uma célula fotossensível, das quais podem ser, um fotodiodo ou um 

fototransistor, e o sinal luminoso emitido é convertido para o domínio elétrico [15]. 

Algumas características inerentes são utilizadas para denominar um sensor, das 

quais se destacam [15]: 

 Exatidão: mede o valor máximo de saída do sensor em comparação com o valor 

real. 

 Precisão: mede o grau de reprodutibilidade dos experimentos realizados. 

(2.1) 
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 Sensibilidade: é a inclinação da curva de calibração, seja ela constante ou não ao 

longo da gama de medição. 

 Histerese: quando o experimento é repetido, mas o valor de saída medido sofre 

um desvio mesmo que o valor de excitação seja igual. 

 Linear: quando a relação do sinal de entrada e da saída se aproxima de uma reta 

ideal. 

 Offset: o sinal de saída é diferente de zero mesmo que o sinal de entrada seja nulo. 

2.2.1 Sensores de fibra óptica 

Um sensor de fibra óptica pode ser definido como um dispositivo através do qual 

uma grandeza física, química ou biológica interage com a luz para produzir um sinal 

óptico que é análogo ao parâmetro que se pretende medir [20]. Os sensores desenvolvidos 

com fibra óptica podem ser classificados de acordo com algumas características, tais 

como: grandeza medida (mecânicos, térmicos, elétricos, magnéticos, de radiação, 

químicos, biológicos e médicos); distribuição espacial da grandeza medida (pontual, 

integrador, distribuído, e quase-distribuído); transdução (extrínsecos e intrínsecos); 

modulação óptica (sensores de intensidade, sensores interferométricos ou de fase, 

sensores polarimétricos e sensores de espectro) [15]. 

Os sensores de fibra óptica são projetados de modo que a grandeza medida interaja 

com um ou mais parâmetros ópticos da luz, sejam eles comprimento de onda, potência, 

fase, intensidade, frequência, largura de banda, entre outros [20, 21]. Um sensor de fibra 

óptica pode ser concebido de modo a medir uma única grandeza ou um conjunto delas 

[22]. Independentemente do tipo do sensor, o sinal é convertido para um sinal elétrico 

para análise posterior. 

Ao comparar as fibras ópticas com os materiais e métodos já conhecidos para 

mensurar corrente/campo magnético pode-se destacar algumas características que podem 

tornar as fibras um excelente atrativo para medição de tais parâmetros, por exemplo: não 

condutividade, o que a torna imune a interferência eletromagnética; rápida velocidade de 

resposta, tendo em vista que o sinal transportado em seu interior é uma onda 

eletromagnética [23]. Além disso, as fibras ópticas possuem resistência a temperatura, já 

que são produzidas primariamente por sílica; possuem, também, dimensões e peso 

reduzidos, e podem ser usadas em ambientes hostis [15]. 
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2.3 Interferômetro de Mach-Zehnder 

Um interferômetro é um dispositivo óptico que propicia o fenômeno da 

interferometria, que corresponde à capacidade de um feixe luminoso interferir 

construtivamente ou destrutivamente com outro feixe óptico, o que depende da coerência 

e do estado de polarização dos feixes envolvidos [24]. Um MZI de fibra óptica é 

construído conectando-se dois acopladores de fibra óptica em série, como mostra a Figura 

2. 

Figura 2 – Interferômetro de Mach-Zehnder. 

 
Fonte: Adaptado de Cavalcante (2017) [23]. 

A conexão da extremidade de um acoplador a outra extremidade do acoplador 

vizinho é denominada de braço. Portanto, o MZI contém dois braços, um superior e outro 

inferior. No primeiro acoplador ocorre a divisão do sinal de entrada em duas partes, cada 

uma das quais percorre por um dos dois braços. Caso não haja distinção entre as 

características dos dois braços, os dois sinais serão somados no segundo acoplador. 

Entretanto, pode-se implementar alguma modificação em um dos braços, como, por 

exemplo, a extensão do percurso, a dopagem do núcleo da fibra para a intensificação de 

efeitos não lineares, a adição de um amplificador, adição de nanopartículas na fibra 

óptica, entre outros. O sinal combinado é detectado e, então, o deslocamento da fase é 

medido. Este elemento que modifica um dos braços é representado, na Figura 2, como 

elemento sensor. Ao passar por esse elemento, o sinal tem sua fase modificada. 

O MZI descrito na Figura 2, pode ser analisado analiticamente considerando um 

sinal óptico de entrada A0 que é divido no primeiro acoplador em dois sinais A1 e A2, que 

propagam-se por ambos os braços do MZI, e podem ser descritos no final dos braços pelas 

equações (2.2) e (2.3), respectivamente sendo considerados os efeitos lineares e não-

lineares [4, 25]: 

𝐴1 = √𝜌1𝐴0 exp(𝑖𝛽1𝐿1 + 𝑖𝜌1𝛾|𝐴0|2𝐿1) (2.2) 
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𝐴2 = 𝑖√(1 − 𝜌1)𝐴0 exp[𝑖𝛽2𝐿2 + 𝑖(1 − 𝜌1)𝛾|𝐴0|2𝐿2] 

onde 𝐿1 é o comprimento do braço superior do MZI com o elemento sensor, 𝐿2 é o 

comprimento do braço inferior e 𝜌1 é a razão de divisão do acoplador. β1 e β2 são as 

constantes de propagação para os dois braços do MZI e γ é o parâmetro de não linearidade 

da fibra ótica [25]. É possível definir uma matriz de transferência para o MZI, referente 

à matriz de transferência do primeiro acoplador dada pela equação (2.4): 

(
𝐴1

𝐴2
) = (

√𝜌1 𝑖√(1 − 𝜌1)

𝑖√(1 − 𝜌1) √𝜌1

) (
𝐴0

0
) 

Considerando o segundo acoplador com razão de divisão sendo 𝜌2, a 

transmissividade do MZI é descrita pela equação (2.5) [4]: 

𝑇𝑠 = 𝜌1𝜌2 + (1 − 𝜌1)(1 − 𝜌2) − 2√𝜌1𝜌2(1 − 𝜌1)(1 − 𝜌2) cos (𝜙𝐿 + 𝜙𝑁𝐿) 

sendo 𝜙𝐿  a fase linear e 𝜙𝑁𝐿  a fase não linear, e dados pelas equações (2.6) e (2.7): 

𝜙𝐿 = 𝛽1𝐿1 − 𝛽2𝐿2 

𝜙𝑁𝐿 = 𝛾𝑃0[𝜌1𝐿1 − (1 − 𝜌1)𝐿2] 

onde 𝑃0 é a potência da fonte de luz. 

Considerando os acopladores: 𝜌1 = 𝜌2 = 0,5 e desprezando a não-linearidade, 

𝜙𝑁𝐿 = 0, por ter baixa potência óptica (0,5 mW), parâmetro de não-linearidade pequeno, 

da ordem 3 𝑊−1𝑘𝑚−1, e dispositivo de tamanho reduzido, a transmissividade do MZI, 

Eq. (2.5), pode ser descrita pela equação (2.8): 

𝑇𝑠 = 𝑠𝑖𝑛2 (
𝜙𝐿

2
) 

2.3.1 Sensor de fibra óptica baseado no interferômetro de Mach-Zehnder 

Um sensor de fibra óptica baseado no MZI consiste em dois braços: um braço de 

detecção, com uma fibra sensora, e um braço de referência, com uma fibra de referência 

(Figura 3). A luz proveniente de uma fonte de luz é dividida em dois feixes de intensidade 

igual por um acoplador direcional, sendo metade da intensidade enviada através da fibra 

sensora e metade da intensidade enviada através da fibra de referência [8]. Nesse 

processo, um dos caminhos precisa ser arranjado de forma que este seja afetado pela 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 
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perturbação externa que se deseja analisar, por exemplo, uma bobina. Após a fibra sensora 

sofrer uma perturbação externa, a saída tanto da fibra sensora como da fibra de referência 

é recombinada por um segundo acoplador. Assim, um sinal de interferência entre os dois 

feixes é formado e detectado pela foto detector [26]. 

Figura 3 – Sensor de fibra óptica à base de interferômetro Mach-Zehnder. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Os sensores de fibras interferométricas são, geralmente, construídos usando fibras 

ópticas monomodo convencionais. Entretanto, a fibra de modo único convencional pode 

suportar dois modos e podem ocorrer efeitos de polarização ortogonal, como curvatura, 

tornando a fibra birrefringente e podendo alterar a visibilidade da interferência [8]. 

Portanto, a relação sinal-ruído do sinal de detecção pode ser influenciada por 

birrefringência [27]. 

2.4 Ferrita de Níquel 

A ferrita de níquel (NiFe2O4) é um dos mais importantes materiais magnéticos 

mole, apresenta ferrimagnetismo e relativa alta resistividade elétrica, dureza mecânica, 

estabilidade química e custos razoáveis, que permitem uma ampla variedade de 

aplicações em diversos dispositivos eletrônicos [28].  

A NiFe2O4 é um material com estrutura espinélio que se caracteriza pelo 

empacotamento de íons de oxigênio (raio atômico ~ 0,13nm) em um arranjo cúbico de 

face centrada (CFC), formando dois interstícios (sítios) que são ocupados por íons 

metálicos (raio atômico ~ 0,07 a 0,08 nm) [29]. Nesse contexto, quando íons de Ni2+ 

ocupam os sítios tetraédricos e os íons de Fe3+ encontram-se nos sítios octaédricos 

considera-se a estrutura espinélio normal. Entretanto, quando os sítios tetraédricos são 

ocupados por íons de Fe3+ e os íons de Ni2+ dividem aleatoriamente os sítios octaédricos 

com os íons de Fe3+, a estrutura é dita como espinélio inverso. A distribuição catiônica da 

ferrita de níquel pode ser dada pela equação (2.9): 

(𝑁𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑥)𝑇𝑒𝑡[𝑁𝑖𝑥𝐹𝑒2−𝑥]𝑂𝑐𝑡𝑂4, (2.9) 
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onde x é o chamado parâmetro de inversão. Quando 𝑥 = 0 temos uma estrutura espinélio 

normal, com 𝑥 = 1 temos uma estrutura espinélio inversa e quando 𝑥 possui valor entre 

0 e 1 temos uma estrutura espinélio mista [30]. Geralmente, ferritas de níquel, cobalto e 

ferro apresentam estrutura espinélio inversa e são materiais ferrimagnéticos [29]. Na 

Figura 4 é apresentado o sítio tetraédrico e octaédrico em uma cela de estrutura espinélio. 

Figura 4 – Sítios tetraédricos e sítios octaédricos de uma estrutura espinélio. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Existem diversos estudos sobre síntese de NiFe2O4 e com várias sugestões de 

aplicações para esse nanomaterial. Dentre eles a utilização do método de hidrólise forçada 

para produção de NiFe2O4 superparamagnética com tamanho de cristalito de 4 nm e com 

potencialidade para aplicações tecnológicas [31]. A partir da técnica de coprecipitação 

foram, também, produzidas NiFe2O4 com boas propriedades catalíticas [32]. Aplicando a 

espectroscopia Mössbauer foi estudado o efeito do tamanho de cristalito no grau de 

inversão da NiFe2O4, os autores concluíram que a NiFe2O4 assume configuração mista 

devido a permanência de alguns íons de níquel em sítios tetraédricos [33]. Na área 

biomédica, nanopartículas magnéticas apresentam grande potencialidade de uso, por 

exemplo na busca por diagnósticos mais precisos onde nanopartículas estão sendo 

investigadas para aplicação como agente de contraste em exame de ressonância 

magnética [5, 34].  

2.5 Propriedades Magnéticas  

As propriedades magnéticas dos materiais estão relacionadas, principalmente, ao 

comportamento dos spins [35]. As propriedades magnéticas dos materiais surgem, 

sobretudo, do movimento orbital e o movimento de rotação de seus elétrons, outras 

contribuições como efeitos magnéticos nucleares, são minimizadas quando comparadas 
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com o efeito eletrônico [36]. Todas as substâncias possuem alguma propriedade 

magnética, porém em escala variável. As propriedades magnéticas dos materiais podem 

ser classificadas em 5 tipos [37]: 

 Materiais Ferromagnéticos: Possuem campos magnéticos de origem atômica 

que se alinham paralelamente ao campo aplicado externamente, criando um 

campo magnético total dentro do material muito maior do que o aplicado. Acima 

de uma temperatura crítica conhecida como temperatura de Curie o material se 

torna paramagnético. Exemplos são o Ferro, Cobalto e Níquel. 

 Materiais Ferrimagnéticos: Os materiais ferrimagnéticos possuem dois tipos 

diferentes de íons magnéticos que se orientam antiparalelamente, mas, como 

existem dois tipos de íons com momentos magnéticos bem distintos, a 

magnetização resultante não é nula. A resultante magnética é naturalmente 

inferior à do ferromagnetismo, mas ainda assim, encontram-se aplicações práticas 

para estes materiais chamados de ferritas. Um outro exemplo de material 

ferrimagnético é a magnetita. 

 Materiais Antiferromagnéticos: Nos materiais antiferromagnéticos, existe uma 

interação de troca entre átomos vizinhos que força os momentos magnéticos a 

assumir orientações antiparalelas e, portanto, as substâncias com este 

comportamento apresentam um magnetismo externo muito pequeno ou mesmo 

nulo. Exemplos são o Óxido de Manganês e Óxido de Ferro (FeO). 

 Materiais Diamagnéticos: Materiais diamagnéticos não apresentam um 

momento magnético externamente, ou seja, pólos magnéticos como um ímã 

permanente, mas, quando submetidos a um campo externo, sempre respondem 

com uma tendência de se afastarem da região em que este campo é mais forte e, 

por este motivo, diz-se que possuem magnetismo negativo. Quando na presença 

deste campo produzem seu próprio campo magnético, mas sempre com uma 

polaridade oposta. Neste aspecto diferem completamente dos ímãs permanentes 

que além de possuírem um campo magnético próprio mesmo na ausência de um 

campo externo, podem ser atraídos ou repelidos pelo campo magnético, de acordo 

com sua polaridade magnética. Exemplos de materiais diamagnéticos são o cobre 

e o hélio. 

 Materiais Paramagnéticos: Estes materiais se tornam magnetizados na mesma 

direção do campo magnético aplicado e a quantidade de magnetização é 
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proporcional ao campo magnético aplicado. Os efeitos são difíceis de serem 

medidos exceto em situações de temperaturas extremamente baixas ou campos 

magnéticos de alta intensidade. Exemplos são o alumínio e o sódio. 

2.5.1 Superparamagnetismo em Ferritas 

O estudo de superparamagnetismo inicia-se considerando que os momentos 

magnéticos atômicos no interior de uma partícula se movam coerentemente, isto é, que o 

momento magnético total possa ser representado por um único vetor clássico de 

magnitude 𝜇 = 𝜇𝑎𝑡𝑁, onde 𝜇𝑎𝑡 é o momento magnético atômico e N é o número de 

átomos magnéticos na partícula [38].  

Dependendo do tamanho da partícula, a energia térmica pode ser suficiente para 

que o momento magnético oscile em diferentes direções, assumindo um comportamento 

superparamagnético (Figura 5), com maior magnetização [39]. Isso pode ser definido pela 

estrutura da partícula e forma da superfície [40, 41]. 

Figura 5 – Figura esquemática mostrando as orientações dos momentos magnéticos em 

materiais com comportamento paramagnético, ferromagnético e superparamagnético. 

 
Fonte: FONTANIVE (2014) [35] 

2.6 Síntese de nanopartículas magnéticas 

Diversos métodos de síntese estão sendo exploradas para preparação de 

nanopartículas magnéticas como mecanoquímica [42], processo sol-gel [43], 

coprecipitação [44], via hidrotermal [45], combustão [46], entre outros. Todavia, a maior 
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dificuldade na síntese de nanopartículas magnéticas é a aglomeração dessas partículas e, 

na maioria dos casos, a dificuldade do controle do tamanho e forma, o que restringe muito 

sua aplicação [47, 48]. Neste trabalho, as nanopartículas foram sintetizadas pelo método 

sol-gel proteico por permite um controle melhor do tamanho das nanopartículas. 

2.6.1 Método sol-gel proteico 

O método sol-gel proteico é uma variação do método sol-gel que usa a água de coco 

ou a gelatina comestível como percursor orgânico. A ideia do uso da água de coco surgiu 

pelo fato de haver uma grande concentração de proteína e açúcar na sua composição [49]. 

Estudos posteriores mostraram que a gelatina comestível poderia ser usada como uma 

nova rota para obtenção de nanopartículas uma vez que, assim como a água de coco, ela 

também possui concentrações bastante significativas de proteínas [50, 51]. O fato de a 

gelatina possuir uma grande capacidade de biodegrabilidade e biocompatibilidade em 

ambientes fisiológicos, assim como suas propriedades, faz com que o uso desse produto 

no preparo de algumas sínteses seja de grande interesse científico [52]. 

O método sol-gel proteico é considerado um método químico de síntese possuindo 

uma fase sol, que é a suspensão coloidal de partículas sólidas em um líquido, e uma fase 

gel, que é uma estrutura rígida de partículas coloidais ou cadeias poliméricas que 

imobilizam a fase líquida em seus interstícios [30]. Este método possibilita bom controle 

das características da nanoestrutura, especialmente o tamanho dos cristalitos. A partir da 

utilização do método sol-gel proteico foram sintetizados filmes, pigmentos e 

nanocompósitos [30]. O método sol-gel proteico foi utilizado para a obtenção da ferrita 

de níquel por permitir bom controle das características da nanoestrutura, especialmente o 

tamanho dos cristalitos. 

2.7 Técnicas de Caracterização 

2.7.1 Fluorescência de raios-X 

A fluorescência de raios-X (FRX) consiste em uma técnica não destrutiva que 

permite a identificação da composição e concentração de elementos presentes em uma 

amostra [53]. Esta técnica é um método quali-quantitativo baseado no fato de que cada 

elemento químico emite uma radiação característica, com comprimento de onda e energia 

bem definido, quando submetidos a uma excitação adequada, permitindo assim sua 

identificação e correspondente a quantificação dos elementos presentes na amostra [54]. 
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Quando um elemento de uma amostra é excitado, este tende a ejetar os elétrons do 

interior dos níveis dos átomos, e como consequência disto, elétrons dos níveis mais 

afastados realizam um salto quântico para preencher a vacância [55]. Esta vacância é 

preenchida por um elétron de um nível de maior energia, este processo gera liberação de 

energia na forma de um fóton de raio-X, denominada [53]. Este processo envolve níveis 

de energia e comprimento de onda que são característicos de cada elemento e a radiação 

emitida para cada transição é, também, característica [53, 56]. Desta maneira, a energia 

da radiação emitida pode ser diretamente utilizada na identificação da espécie em questão 

e como a intensidade da radiação emitida é diretamente proporcional à concentração da 

espécie, a técnica, também, fornece informações que podem ser utilizadas para fins 

quantitativos [56]. 

Figura 6 – Ilustração esquemática das etapas que ocorrem na fluorescência por raios-X: 

(A) irradiação por raios-X; (B) elétron ejetado para fora da amostra gerando vacância; 

(C) emissão de raios-X secundário quando a vacância é preenchida por outro elétron. 

 
Fonte: LIMA (2016) [53]. 

2.7.2 Difração de raios-X 

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica analítica versátil e não destrutiva 

utilizada para avaliação de sólidos cristalinos, o que abrange materiais naturais e 

sintéticos, revelando informações sobre sua estrutura cristalina [35]. A DRX representa 

uma das principais técnicas de caracterização das estruturas cristalinas, de filmes finos e 

de outros materiais na forma de pó. Esta técnica pode fornecer várias informações da 

amostra analisada como: determinação das fases cristalinas presente, o cálculo do 

tamanho de partícula e microdeformação entre outros parâmetros. A DRX é amplamente 

aplicada na caracterização de materiais, sejam monocristalino ou policristalino, por ter 

um baixo custo e pelo carácter não destrutivo da técnica. 

A DRX é o resultado da convolução dos fenômenos de espalhamento do feixe de 

raios-X incidente, por cada um dos átomos do cristal e, a interferência entre as ondas 
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espalhadas pelos diferentes planos de átomos. A união desses dois fenômenos permite a 

determinação precisa do espaçamento entre os diferentes planos cristalinos utilizando o 

ângulo entre os feixes incidentes e difratados, como visto na Figura 6 instituindo uma 

relação de fundamental importância para a difração de raios-X conhecida como Lei de 

Bragg [57]. 

Figura 7 – Esquema do fenômeno da difração para os planos cristalinos {hkl}. 

 
Fonte: LIMA (2010) [57]. 

A lei de Bragg estabelece que a condição necessária para a ocorrência de um pico 

de difração está ligada ao fato de a diferença de caminho percorrido pelo feixe de raio-X 

difratado deve ser necessariamente igual múltiplo inteiro do comprimento de onda [58]. 

Assim, a Lei de Bragg pode ser expressa através da equação (2.10): 

𝑛𝜆 = 2𝑑ℎ𝑘𝑙 𝑠𝑒𝑛𝜃 , com n = 1,2,3, ...,  

em que 𝑑ℎ𝑘𝑙 é a distância interplanar de um plano (hkl) da estrutura cristalina, θ é o ângulo 

de difração e λ é o comprimento de onda do raio-X incidente. 

2.7.2.1 Refinamento estrutural 

O método Rietveld [59] é um método de análise estrutural para materiais cristalinos 

na forma de pó. Este método tem como principal objetivo refinar os parâmetros de uma 

estrutura cristalina a partir da difração de raios X. O refinamento Rietveld está baseado 

na minimização da soma dos quadrados da diferença entre a intensidade calculada e a 

intensidade observada para cada ponto do padrão de difração através do método 

matemático de Mínimos Quadrados. Portanto, o refinamento de Rietveld buscar 

minimizar a função Sy, que corresponde à soma sobre todos os pontos do padrão de 

difração da diferença entre as intensidades do padrão observado e do padrão calculado, 

expresso matematicamente pela equação (2.11): 

𝑺𝑦 = ∑ 𝒘𝑖
𝑖

(𝒚𝑖 𝑜𝑏𝑠  −  𝒚𝑖 𝑐𝑎𝑙)2, 

(2.10) 

(2.11) 
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onde 𝑦𝑖 𝑜𝑏𝑠 é a intensidade observada para o i-ésimo ponto, 𝑦𝑖 𝑐𝑎𝑙 é a intensidade calculada 

no i-ésimo ponto e 𝑤𝑖 = 1 𝑦𝑖⁄ . 

Os principais parâmetros refináveis na amostra são: parâmetros de rede (a, b, c, α, 

β, γ); posições atômicas (x, y, z); fator de ocupação; deslocamentos atômicos. Além 

desses parâmetros estruturais listados, esse método fornece valores finais da largura à 

meia altura (Full Width at Half Maximum – FWHM) dos picos utilizados no cálculo da 

microestrutura (tamanho dos cristalitos e microdeformação), dos fatores de escala e 

densidade para cálculo da concentração das fases, parâmetros existentes no modelo pré-

definido para determinar a orientação preferencial (textura), e dos parâmetros chamados 

instrumentais que dependem da geometria do difratômetro [30]. 

2.7.2.2 Tamanho de cristalito 

2.7.2.2.1 Equação de Scherrer e de Williamson-Hall 

Em 1918, o físico suíço Paul Scherrer (1890-1969), propôs que o tamanho de um 

cristalito em uma amostra de pó analisada por difração de raios-X é relacionado com a 

largura à meia altura dos picos de difração de uma amostra e é inversamente proporcional 

ao tamanho médio dos cristais presente na amostra. Ou seja, quanto mais estreitos forem 

os picos de difração da amostra, maiores os tamanhos de cristalitos. A equação de 

Scherrer é expressa matematicamente pela equação (2.12): 

𝐷 =
𝑘 𝜆

𝛽 𝑐𝑜𝑠𝜃
 , 

em que, 𝑘 é uma constante que vai depender da forma e de maneira acontece à reflexão 

dos cristais, 𝜆 é o comprimento de onda da radiação utilizada, 𝛽 é a largura meia altura e 

𝐷 é o tamanho médio dos cristais. 

Apesar de ser bastante utilizado, pelos pesquisadores, a equação de Scherrer 

considera que a largura dos picos de difração está associada somente ao tamanho do 

cristalito, sem levar em consideração o efeito da microdeformação, o que pode induzir a 

erros no valor do tamanho [60]. Williamson e Hall descobriam que, considerando uma 

distribuição Lorentziana para o tamanho médio dos cristais e a microdeformação da 

amostra, os picos de difração são afetados pelo o tamanho dos cristais e pela a 

microdeformação da amostra [61]. Assim, Williamson e Hall obtiveram a equação (2.13): 

(2.12) 
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𝛽 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
=

𝑘

𝐷
+

4𝜀 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜆
 , 

em que tem-se que ε é o nível de microdeformação da amostra analisada, 𝐷 é o tamanho 

médio dos cristais, 𝜆 é o comprimento de onda da radiação utilizada e 𝛽 é a largura meia 

altura (FWHM) do pico de difração na posição angular 𝜃. Plotando o gráfico de 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃/𝜆 

versus 4𝑠𝑒𝑛𝜃/𝜆, obtém-se uma reta com coeficiente angular dado por 4𝜀/𝜆, que fornece 

a microdeformação da amostra, e coeficiente linear dado por 𝑘/𝐷, que fornece o tamanho 

de cristalito. 

2.7.2.2.2 Size Strain Plot 

O método do Size-Strain Plot (SSP) assume uma convolução com contribuições 

diferentes para o tamanho de cristalito e para a microdeformação. Esta convolução baseia-

se no pressuposto de que tanto a contribuição do tamanho como da microdeformação 

possuem perfis Gaussianos [62]. Assim, pelo método do SSP tem-se a equação (2.14): 

(𝑑. 𝛽. 𝑐𝑜𝑠𝜃)2

𝜆2
=

𝑘

𝐷
.
(𝑑2. 𝛽. 𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝜆
+ (2𝜋) < 𝜀 >2, 

Em que 𝑑 é a distância interplanar e 𝜀 é a microdeformação. Plotando o gráfico de 

(𝑑. 𝛽. 𝑐𝑜𝑠𝜃)2 versus 𝑑2. 𝛽. 𝑐𝑜𝑠𝜃, o tamanho do cristalito e a microdeformação podem ser 

obtidos da inclinação e da interceptação no eixo y, respectivamente. 

2.7.3 Magnetômetro de amostra vibrante 

O magnetômetro de amostra vibrante (VSM) é um instrumento científico que mede 

propriedades magnéticas sendo amplamente utilizado nos laboratórios de pesquisa devido 

ao seu bom desempenho, simplicidade funcional e baixo custo operacional [35]. O 

magnetômetro é capaz de medir o momento magnético de uma amostra para um 

determinado valor de campo aplicado. Os componentes básicos de um magnetômetro são: 

 Fonte de corrente; 

 Eletroímã; 

 Sensor de campo magnético; 

 Sistema para movimentação da amostra; 

O magnetômetro possui uma haste não magnética onde em uma extremidade é 

colocada a amostra e na outra extremidade é fixada a um autofalante que fornece a 

(2.13) 

(2.14) 
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frequência de vibração do conjunto haste-amostra; simultaneamente um eletroímã gera 

um campo magnético na direção da amostra, essa se magnetiza quando o campo atua 

perpendicular ou paralelo a direção de oscilação [30]. 

2.7.4 Espectroscopia Mössbauer 

O objetivo de um experimento de espectroscopia Mössbauer é medição da 

quantidade de raios-γ detectados em função da velocidade da fonte radioativa relativa ao 

absorvedor buscando a máxima superposição das linhas de emissão e absorção [63, 30].  

Os componentes básicos para a obtenção de um espectro Mössbauer são: uma fonte 

radioativa, um dispositivo para controlar a velocidade da fonte radioativa, uma amostra 

absorvedora (material que se deseja estudar) e um detector [63]. Em um experimento de 

espectroscopia Mössbauer tem-se uma fonte radiativa que se move com uma velocidade 

ajustável emitindo radiação-γ. Uma fina camada da amostra absorvedora é colocada no 

caminho da radiação com um detector para fótons transmitido atrás dela. Quando o fóton 

chega à amostra pode ou não ser absorvido ressonantemente. Caso tenha a energia 

requerida para a ressonância, o fóton é absorvido e reemitido sem direção preferencial 

diminuindo a taxa de contagem no detector (Figura 8). 

Figura 8 – Esquema simplificado para obtenção de um espectro Mössbauer. 

 

Fonte: GONÇALVES (2011) [63]. 

O espectro de Mössbauer resulta em curvas da contagem transmitida versus 

velocidade, que estão relacionadas com a variação na energia do raio-γ, por esse motivo 

é, também, conhecido como espectro de transmissão, caracterizado por vales de 

ressonância (Figura 9).  A velocidade impressa à fonte radioativa é de mm/s. Esta 

velocidade deve ser suficiente para varrer toda a região de ressonância, ou seja, deslocar 

a curva de emissão sobre a curva de absorção [63]. 
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Figura 9 – Espectro de transmissão resultante de um experimento de espectroscopia 

Mössbauer. 

 
Fonte: GONÇALVES (2011) [63]. 

Campos elétricos e magnéticos que se originam nos elétrons e cargas das vizinhanças 

próximas ao núcleo produzem perturbações em níveis nucleares chamadas de interações 

hiperfinas nucleares [64]. As principais interações hiperfinas são [65]: 

 Deslocamento Isomérico (δ): Está relacionado diretamente com os elétrons na 

região nuclear, em especial com os elétrons da camada mais interna (s) que 

apresentam maior densidade eletrônica. Essa densidade está interligada com o 

estado de valência dos íons e com as ligações químicas, podendo ser determinados 

através do deslocamento isomérico. 

 Desdobramento quadrupolar (ΔEq): Estão presentes somente quando núcleos 

com número quântico de spin maiores que 1/2 estão envolvidos. Tais núcleos 

apresentam uma distribuição assimétrica de cargas elétricas e interagem com os 

gradientes de campo elétrico presente na amostra. A interação elétrica entre este 

quadrupolo e o ambiente eletrônico encurta o tempo de vida dos estados 

magnéticos (α e β) de spin nuclear, resultando também no alargamento da linha 

de ressonância. 

 Interação hiperfina magnética (Bhf): As interações apresentadas anteriormente 

ocorrem devido à presença de cargas elétricas no núcleo do átomo. Entretanto, um 

núcleo pode também interagir com o campo magnético. Se o spin nuclear for 

diferente de zero, então este núcleo apresenta um momento de dipolo magnético. 

Quando este interage com um campo magnético na região nuclear, esta interação 

levanta totalmente a degenerescência dos níveis de energia dos estados nucleares, 

dando origem a um desdobramento magnético. 

Estes parâmetros magnéticos permitem observar a influência do tamanho de 

cristalito nas propriedades magnéticas do material. Assim, a técnica de espectroscopia 
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Mössbauer propicia uma maneira de medir o campo magnético aplicado na região 

nuclear, identificando a ordem estrutural magnética, já que o desdobramento magnético 

é diretamente proporcional a este campo [30].  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Síntese das Nanopartículas 

As nanopartículas de NiFe2O4 utilizadas neste trabalho foram sintetizadas pelo 

método sol-gel proteico [30, 49]. O processo de síntese iniciou-se com a dissolução de 4 

g de gelatina em água destilada e 8 g de nitrato de ferro em água destilada, logo em 

seguida a gelatina foi adicionada a solução de ferro. Em outros dois béqueres foram 

dissolvidos 1,425 g de gelatina em água destilada e 2,85 g de nitrato de níquel em água 

destilada, logo em seguida a gelatina foi adicionada a solução de níquel. As soluções de 

ferro e níquel foram colocadas em agitação magnética por 20 minutos. As duas soluções 

foram misturadas em um único béquer e colocado, novamente, em agitação magnética 

por 2 horas. Finalizado esse processo, a amostra foi levada para secagem em uma estufa 

a uma temperatura média de 100 °C por 24 horas para remoção de água. Após a secagem, 

forma-se uma estrutura com aspecto esponjoso denominada puff, que consiste num 

polímero formado pela gelatina e os íons.  

A amostra foi macerada e o produto obtido foi um pó de coloração marrom. Uma 

parte do pó foi separado, para serem feitas o DRX e FRX, e o restante foi calcinado, em 

um forno bipartido com sistema de homogeneização, por 4 horas a temperatura de 300 

°C, 600 °C e 800 °C com taxa de aquecimento de 15 °C/min. Após a calcinação as 

amostras adquirem uma coloração escura (preta). Uma vez calcinada, as amostras foram 

maceradas e analisadas. A Figura 10 apresenta o roteiro de síntese da NiFe2O4. 

Figura 10 – Fluxograma de preparação das amostras. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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As amostras foram calcinadas em um forno tubular bipartido com sistema rotativo 

(20 rot./min) e inclinação ajustável para que haja uma boa homogeneidade do pó. O fluxo 

de ar utilizado foi de 50 ml/min. A temperatura máxima alcançada pelo forno é de 1100 

°C (Figura 11). 

Figura 11 – Forno bipartido com sistema de homogeneização. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

3.2 Caracterização das Nanopartículas 

3.2.1 Fluorescência de raios-X 

A caracterização das nanopartículas por fluorescência de raios-X das nanopartículas 

foram realizadas no ZSXMini II fabricado pela Rigaku, disponível no Laboratório de 

Raios-X da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi utilizada a fluorescência de raios-

X por dispersão em comprimento de onda (WDXRF), pelo uso de um conjunto de 

monocromadores e a equação de Bragg para selecionar os fótons de raios-X 

característicos de cada elemento atômico. A excitação dos fótons ou transições atômicas 

é provocada por um espectro de banda de raios-X gerado por um tubo de raios-X operado 

a uma tensão de 40 kV e 1,20 mA. O equipamento possui três monocromadores (LiF, 

PET e TAP) responsáveis pela dispersão em comprimento de onda dos fótons de raios-X 

gerados pelos elementos químicos presentes na amostra. A Figura 12 mostra a imagem 

do equipamento. 

Figura 12 – ZSXMini II Rigaku. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 



38 
 

3.2.2 Difração de raios-X 

As nanopartículas utilizadas neste trabalho foram caracterizadas utilizando o 

difratômetro da Panalytical X’Pert PRO - modelo MPD (Figura 13), usando radiação de 

cobalto (λ = 1,78896Å) e operando com 40 kV e 40 mA. A geometria usada foi de feixe 

paralelo, composta por um espelho focalizante, um monocromador channel-cut de Ge e 

uma fenda de 1/8°. O porta amostra foi montado em um spinner para melhorar a estatística 

dos cristalitos e a geometria do feixe difratado consiste de uma fenda soller de 0.02°. O 

intervalo foi de 10° a 110° com passo de 0,013°. A difração de raios-X das amostras foi 

realizada no Laboratório de Raios-X da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Figura 13 – PANalytical X'Pert Pro MRD. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

O tamanho do cristalito foi calculado usando a Equação de Scherrer descrita na 

equação (2.12). Utiliza-se, também, os gráficos de Williamson-Hall e Size Strain Plot 

para estimarmos o tamanho de cristalito e a microdeformação das amostras. 

3.2.3 Magnetômetro de amostra vibrante 

Nesse trabalho as medidas magnéticas foram obtidas em um magnetômetro de 

amostra vibrante (VSM), em temperatura ambiente. Essa técnica possibilita obter a 

resposta magnética da amostra (as curvas de histerese) quando submetida a um campo 

magnético aplicado. As medidas de magnetização das nanopartículas foram realizadas no 

Laboratório de Análises Magnética e Óptica – LAMOp da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). A magnetização foi expressa em emu/g, sendo considerada 

a massa da NiFe2O4 em gramas, o campo magnético máximo aplicado foi de 12,5 KOe.  
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3.2.4 Espectroscopia Mössbauer 

Os sítios de Fe nas amostras de NiFe2O4 foram investigados pela técnica de 

espectroscopia Mössbauer. Os espectros Mössbauer foram medidos no Laboratório de 

magnetismo e materiais magnéticos da UFC, em um espectrômetro Mössbauer 

convencional no modo de aceleração constante, na geometria de transmissão em 

temperatura ambiente. Uma fonte radioativa de 57Co em matriz de ródio foi montada em 

um controlador de velocidades operando no modo sinusoidal com velocidades variando 

entre -12 mm/s e +12 mm/s com o intuito de excitar todas a possíveis transições hiperfinas 

do núcleo do 57Fe.   

Os espectros Mössbauer foram analisados através de uma rotina não linear que 

utiliza o método dos mínimos quadrados, com linhas lorentzianas. Todos os valores de 

deslocamentos isoméricos δ foram medidos com relação ao α-Fe. 

3.3 Sensor MZI 

3.3.1 Descrição do setup experimental 

O setup experimental foi um sensor de fibra óptica baseado no interferômetro de 

Mach-Zehnder, mostrado na Figura 14. Uma fonte laser (componente 1), com 

comprimento de onda de 1550 nm e potência óptica de 398,1 μW, emite um sinal óptico 

que foi dividido por um acoplador (componente 2) de 3 dB. Os sinais oriundos do 

primeiro acoplador se propagam nos braços de fibra óptica, sendo um dos braços 

constituído pelo elemento sensor, onde uma região da fibra está envolta por 

nanopartículas, e o outro braço era uma fibra óptica convencional. Os sinais provenientes 

de ambos os braços foram acoplados em um segundo acoplador (componente 5) de 3 dB 

e analisados na saída do interferômetro.  

O sinal detectado no fotodiodo (componente 6) foi tratado na placa eletrônica, com 

um circuito específico elaborado para amplificar e filtrar o sinal, e analisado no 

osciloscópio. Por fim, o circuito eletrônico é ligado a um osciloscópio (componente 8) e 

também em um multímetro para medição e coleta dos valores de tensão elétrica.  

O campo magnético foi gerado através da passagem da corrente elétrica variável 

em uma bobina (componente 3), a bobina faz com que o elemento sensor (componente 4) 

module seu sinal através do campo magnético. A fibra óptica com nanopartículas é 

tensionada por um suporte preso a uma mesa óptica com uma distância fixa estabelecida 
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entre o elemento sensor e a bobina. Um variac foi usado para alimentar a bobina e gerar 

um campo magnético variável para ser medido pelo sensor. A intensidade desse campo 

magnético foi controlada pela corrente circulante na bobina. Em um dos fios de conexão 

da bobina com o variac foi ligado um alicate amperímetro para monitoramento dos 

valores de corrente injetados. 

O campo magnético gerado pela circulação de corrente na bobina alterna de acordo 

com a frequência da rede elétrica, como as nanopartículas são magnéticas, estas são 

atraídas pelo campo, e assim, a força magnética pode induzir uma flexão na fibra óptica 

e induzir diferenças de fase. No experimento foram analisados sensores ópticos 

considerando diferentes tamanhos de nanopartículas. 

Figura 14 – Configuração do sensor de fibra óptica à base de interferômetro Mach-

Zehnder. 

 
Fonte: SOUZA (2018) [8]. 

As nanopartículas foram envoltas na fibra óptica utilizando um tubo de plástico 

(Figura 15). Em uma seção da fibra óptica é retirado o revestimento externo e a casca 

deixando exposto o núcleo. A fibra é passada por dentro de um pequeno tubo até a região 

que o núcleo está exposto e as nanopartículas foram colocadas dentro do tubo, que é 

fechado em ambos os lados com esponja e fixado na fibra com cola, como visto na Figura 

17. A palha de aço comercial, também, foi utilizada como elemento sensor com o intuito 

de analisar o desempenho do sensor MZI com a nanopartícula de NiFe2O4 em relação a 

palha de aço.  
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Figura 15 – Fibra óptica com nanopartículas. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

3.3.2 Materiais utilizados 

3.3.2.1 Laser 

A fonte luminosa usada no setup experimental é uma fonte de potência óptica 

portátil da OptoLink (Figura 16) que opera no comprimento de onda de 1310 nm ou 1550 

nm, largura de banda de 5 nm e conector de saída FC-PC, conforme é mostrado na Figura 

10 [66]. 

Figura 16 – Fonte de luz portátil 1310/1550 nm. 

 
Fonte: OptoLink (2006) [66]. 

3.3.2.2 Fibra óptica monomodo 

No setup apresentado neste trabalho utilizou-se a fibra monomodo, que permite a 

transmissão de um único modo de propagação. A fibra utilizada opera em uma faixa de 

comprimento de onda de 320 nm até 2300 nm, possui um núcleo com diâmetro de 125 

μm [67]. 



42 
 

3.3.2.3 Fotodiodo 

Os fotodiodos são dispositivo semicondutores de junção p-n, cuja aplicação de luz 

na junção provoca transferência de energia das ondas de luz incidente para a estrutura 

atômica, aumentando com isso o número de portadores minoritários [68]. Em resumo, o 

fotodiodo é responsável por converter um sinal luminoso em um sinal elétrico. O 

Fotodiodo utilizado no setup deste trabalho (Figura 17) é um fotodiodo de germânio da 

empresa Thorlabs, que opera em uma faixa de comprimento de onda de 800 nm até 1800 

nm [69].  

Figura 17 – Fotodiodo de germânio. 

 

Fonte: Thorlabs (2006) [69]. 

3.3.2.4 Osciloscópio 

O osciloscópio permite visualizar um sinal de tensão e sua variação no domínio do 

tempo em um gráfico bidimensional. O modelo utilizado neste trabalho possui a função 

Fast Fourier Transform (FFT), que permite plotar na tela o sinal também no domínio da 

frequência. 

3.3.2.5 Multímetro 

O multímetro é um aparelho utilizado para medir algumas grandezas elétricas, tais 

como: corrente, tensão, resistência e etc. Nos experimentos deste trabalho, o multímetro 

foi utilizado para medir o parâmetro tensão elétrica e sua variação. 

3.3.2.6 Teslameter 

O teslameter é um medidor de campo magnético, nesta pesquisa foi utilizado um 

teslameter da marca Phywe. A ponta de prova usada foi a axial e a escala era de 20 mT. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo é apresentado e discutido os resultados referentes a caracterização 

das nanopartículas de NiFe2O4 e da palha de aço e seus desempenhos no sensor MZI. Na 

primeira seção são apresentados os resultados de FRX, DRX, Mössbauer e medidas 

magnéticas de VSM. É importante destacar que a caracterização da palha de aço foi feita 

apenas por DRX e medida magnética de VSM. Na segunda seção são apresentados os 

resultados dos testes experimentais do sensor MZI. Nesta sessão é apresentado, também, 

o cálculo da sensitividade do sensor para cada elemento sensor.  

4.1 Caracterização das Nanopartículas 

4.1.1 Fluorescência de raios-X 

Em todas as amostras foram feitas FRX para determinar a concentração dos 

elementos Ni, Fe e impurezas. Isto é realizado para verificar se a estequiometria do 

composto não se altera mesmo depois de muitas reações sofridas pelas amostras. A Tabela 

1 mostra os resultados quantitativos dos elementos encontrados nas amostras de NiFe2O4. 

Tabela 1 – Análise de FRX das nanopartículas de NiFe2O4 

300 °C 600 °C 800 °C 

Elemento Massa (%) Elemento Massa (%) Elemento Massa (%) 

Fe 63,560 Fe 63,551 Fe 64,635 

Ni 34,684 Ni 35,250 Ni 33,393 

S 1,3565 S 1,050 S 1,510 

Al 0,2956 K 0,112 Si 0,194 

Cl 0,1035 Cr 0,037 Cu 0,190 

    Zn 0,078 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

Conhecendo os valores de massa atômica do Fe e Ni e os valores de porcentagem 

das massas do Fe e Ni, apresentados na Tabela 1, foi possível calcular a proporção molar 

do composto podendo verificar sua estequiometria, apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Proporção molar entre Ni e Fe 

Temperatura (°C) Ni Fe 

300 1 1,93 

600 1 1,89 

800 1 2,03 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A partir da análise de FRX é possível observar que as quantidades somadas de Fe e 

Ni equivalem a aproximadamente a 100% do total, o que já é esperado, assim como uma 

boa aproximação da razão 2:1 (NiFe2O4) também é verificada. Conclui-se que as amostras 

ficaram com uma estequiometria muito próxima do valor calculado. As impurezas podem 

ser atribuídas aos sais encontrados na gelatina e nos reagentes, Fe(NO3)3.9H2O e 

Ni(NO3)2.6H2O. A diferença encontrada para o ferro pode ser atribuída ao momento da 

preparação, por exemplo, na pesagem dos reagentes. 

4.1.2 Difração de raios-X 

As nanopartículas de NiFe2O4 foram calcinadas a 300 °C, 600 °C e 800 °C 

mantendo-se um patamar de temperatura constante por um período de 4 horas. A 

identificação das fases cristalinas fora feita utilizando o software X'Pert HighScore Plus 

[70] com auxílio do banco de dados do Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) [71]. 

O método Rietveld [59] foi utilizado para refinar os parâmetros estruturais, as posições 

atômicas, fator de ocupação nos sítios, tamanho das nanopartículas, entre outros 

parâmetros. 

Foram realizadas três calcinações a temperatura de 300 °C, duas calcinações a 600 

°C e duas calcinações a 800 °C para obter-se uma quantidade mínima de nanopartículas 

de NiFe2O4 para aplicação na fibra óptica. Por este motivo as amostras calcinadas a 

mesma temperatura foram combinadas em uma única amostra.  

A Figura 18 mostra o resultado do refinamento aplicado no difratograma da amostra 

de NiFe2O4 calcinado a 300 °C. O ajuste foi realizado utilizando o software 

GSAS/EXPGUI [72, 73], em que se tem a intensidade observada (em pontos pretos), a 

intensidade calculada (linha em vermelho) e a diferença entre a intensidade observada e 

a intensidade calculada (linha em verde) em função do ângulo de varredura (2𝜃). A 

amostra apresentou formação apenas da fase de NiFe2O4 com estrutura cristalina cúbica.  
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Figura 18 – Difratograma de NiFe2O4 calcinada a 300 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

As Figuras 19 e 20 apresentam os resultados dos refinamentos aplicado nos 

difratogramas das amostras de NiFe2O4 calcinado a 600 °C e 800 °C. As duas amostras 

apresentaram a formação da fase de NiFe2O4 com estrutura cristalina cúbica, fase 

predominante, e da fase de Fe2O3 com estrutura cristalina romboédrica, fase secundária. 

Figura 19 – Difratograma de NiFe2O4 calcinada a 600 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Figura 20 – Difratograma de NiFe2O4 calcinada a 800 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Figura 21 apresenta o resultado do refinamento aplicado no difratograma da 

amostra da palha de aço comercial. A palha de aço foi caracterizada por DRX e medida 

magnética de VSM, já que ela foi utilizada, também, como elemento sensor no 

interferômetro MZI. A amostra apresentou fase única de Fe com estrutura cristalina 

cúbica.  

Figura 21 – Difratograma da palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Os principais resultados obtidos após o refinamento estrutural utilizando o método 

Rietveld [59] são apresentados na Tabela 3. O tamanho médio dos cristalitos foi 

determinado pela equação de Scherrer, pelo método de Williamson-Hall [61] e pelo 

método do SSP [62] a partir dos valores da largura à meia altura dos picos de difração 

(FWHM). Os gráficos de Williamson-Hall e do SSP foram utilizados para tentar 

determinar a microdeformação. 

Tabela 3 – Características do pó da ferrita de níquel 

Amostra / Temperatura (°C) 
NiFe2O4 –  

300 °C 

NiFe2O4 –  

600 °C 

NiFe2O4 –  

800 °C 

Palha de 

Aço 

wRp (%) 9,20 11,35 20,55 18,54 

Rp (%) 7,08 8,40 14,54 13,91 

χ2 1,201 1,309 1,533 1,274 

R(F**2) (%) 8,16 11,78 23,09 22,76 

Parâmetro de Rede (Å) 8,391(2) 8,340(0) 8,340(1) 2,865(4) 

Tamanho Médio 

dos Cristalitos 

(nm) 

Scherrer 3,3 74,3 51,9 18,1 

Williamson-

Hall 
N/D N/D N/D 26,9 

Size Strain Plot 3,3 61,5 34,1 22,9 

Microdeformação 

(%) 

Williamson-

Hall 
N/D N/D N/D 0,123 

Size Strain Plot N/D N/D N/D 0,021 

Fases Identificadas 
NiFe2O4 

(100%) 

NiFe2O4 

(84,8%) 

NiFe2O4 

(75,3%) Fe 

(100%) Fe2O3 

(15,2%) 

Fe2O3 

(24,7%) 

* N/D – Não foi Possível Determinar. 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

O ajuste do refinamento pode ser analisado numericamente a partir dos fatores de 

confiabilidade que são: o perfil ponderado (wRp), valor esperado (Rp) e fator de ajuste 

(χ2). Os fatores de confiabilidade, wRp e Rp, devem ser próximos ou inferiores a 10% 

[74]. O fator de ajuste, χ2, deve tender a 1, pois esse fator é representado pela relação 

(𝑤𝑅𝑝/𝑅𝑝) e havendo convergência o valor dessa relação aproxima-se de 1 e podemos 

afirmar que a intensidade observada (Iobs) e a intensidade calculada (Icalc) são muito 

próximas [75]. Analisando os valores para esses fatores apresentado na Tabela 3 pode-se 



48 
 

afirmar que os valores de wRp e Rp para todas as amostras foram próximos ou inferiores 

a 10%. O maior valor obtido para esses fatores foi o wRp de 20,55% da amostra de 

NiFe2O4 – 800 °C, que mesmo estando um pouco afastado do valor ideal de 10% ainda 

pode ser considerado como um valor razoável. Em relação a análise do χ2, perceber-se 

que os valores variaram de 1,201 a 1,533, o que indica concordâncias entre os fatores. 

Conclui-se que os fatores wRp, Rp e χ2 indicam um bom refinamento das amostras. 

Observando os gráficos de Williamson-Hall para todas as amostras de NiFe2O4 

(Figuras 22) nota-se que os pontos estão dispersos não permitindo fazer um ajuste linear, 

ou seja, ajustar uma reta média entre os pontos. A dispersão dos pontos não possibilitou 

estimar o tamanho médio dos cristalitos e a microdeformação da amostra por esse método. 

Essa dispersão pode estar relacionada à anisotropia no tamanho dos cristalitos [30]. 

Entretanto, a amostra da palha de aço permitiu traçar uma reta entre os pontos e estimar 

o tamanho médio de cristalito e a microdeformação pelo gráfico de Williamson-Hall 

(Figura 22). 

Figura 22 – Gráfico de Williamson-Hall para as amostras de NiFe2O4 calcinada a (A) 

300 °C, (B) 600 °C, (C) 800 °C e para a (D) palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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O gráfico do SSP foi utilizado para tentar determinar o tamanho médio dos 

cristalitos e a microdeformação das nanopartículas de NiFe2O4, já que utilizando o gráfico 

de Williamson-Hall não foi possível fazer essas determinações em nenhuma amostra. 

Utilizando este método foi possível obter boa homogeneidade entre os pontos permitindo 

traçar uma reta média entre eles (Figuras 23). Desta forma, é possível calcular o tamanho 

médio dos cristalitos para todas as amostras, entretanto, não foi possível estimar a 

microdeformação de nenhuma das amostras de NiFe2O4. O gráfico do SSP para a palha 

de aço permitiu tanto determinar o tamanho médio de cristalito como a microdeformação 

(Figura 23). 

Figura 23 – Gráfico do Size Strain Plot para as amostras de NiFe2O4 calcinada a (A) 

300 °C, (B) 600 °C, (C) 800 °C e para a (D) palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Nos gráficos do SSP foi possível fazer um ajuste por uma reta com fator de 

correlação R maior que 90%. As retas apresentaram coeficiente angular positivo, o que 

indica uma microdeformação positiva, que caracteriza uma expansão na rede [60]. Um 

fator que atraiu a atenção nessa análise refere-se ao tamanho médio dos cristalitos 

calculado pelo gráfico do SSP ter sido igual ou menor ao tamanho médio calculado pela 
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equação de Scherrer, isso não era esperado, uma vez que o SSP considera a 

microdeformação da amostra para estimar o tamanho de cristalito, enquanto que a 

equação de Scherrer não considera este parâmetro. 

4.1.3 Espectroscopia Mössbauer 

As Figura 24 e 25 mostram os espectros Mössbauer das amostras de ferrita de níquel 

calcinadas a diferentes temperaturas (300, 600 e 800 °C) durante 4h com seus respectivos 

ajustes. Os espectros são largos e os valores altos das larguras de linhas são devidos à 

presença de múltiplos campos hiperfinos nos núcleos de Fe3+ dos sítios tetraédricos e 

octaédricos [76]. 

O espectro Mössbauer da amostra calcinada a 300 °C apresenta dubleto central. Em 

um espectro Mössbauer, o dubleto é característico do comportamento paramagnético de 

um material. Recordando que, da difração de raios-X, o tamanho médio de partícula para 

esta amostra é de 3,3 nm, permitindo concluir que estas nanopartículas são pequenas o 

suficiente para que a agitação térmica seja dominante sobre o alinhamento dos dipolos 

magnéticos. Por esta razão, os momentos magnéticos destas nanopartículas não 

conseguem alinhar-se em uma direção, mas estão distribuídos em direções aleatórias, o 

que elimina a presença de um sexteto no espectro Mössbauer levando o material a exibir 

um comportamento paramagnético. Neste caso, pode-se dizer que as nanopartículas estão 

em um estado de superparamagnetismo. Portanto, este dubleto é indicativo do 

comportamento superparamagnético das nanopartículas de ferrita de níquel. 

Figura 24 – Espectro Mössbauer da amostra de NiFe2O4 – 300 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Os espectros da NiFe2O4 calcinadas a 600 e 800 °C exibem o sexteto característico 

do comportamento de materiais magnéticos. Isto quer dizer que nanopartículas de ferrita 

de níquel sofrem uma transição de fase magnética quando são calcinadas em temperaturas 

iguais ou superiores a 600 °C. Ou seja, à medida que são calcinadas em temperaturas mais 

elevadas passam de um estado de superparamagnetismo para o estado de nanopartículas 

magnéticas bloqueadas. Esta transição ocorre devido ao tamanho de partícula aumentar 

com o aumento da temperatura, como visto na difração de raios-X. Isto significa que as 

partículas na amostra se tornam grandes o suficiente para que a agitação térmica não 

consiga romper os alinhamentos dos dipolos magnéticos. Neste caso, a amostra deixa de 

ser superparamagnética e passa a ser magnética. 

Figura 25 – Espectro Mössbauer das amostras de (A) NiFe2O4 – 600 °C e (B) NiFe2O4 – 

800 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Os parâmetros Mössbauer obtidos após os ajustes dos espectros são apresentados 

na Tabela 4. Na tabela são apresentados os valores de deslocamento isomérico (δ), 

desdobramento quadrupolar (Δ), campo magnético hiperfino (Bhf) e intensidade da área 

relativa do espectro (A). 

Tabela 4 – Parâmetros Mössbauer das amostras de NiFe2O4 

Amostra Sítio δ (mm/s) ∆ (mm/s) Bhf (T) A (%) 

NiFe2O4 – 

300 °C 

Dubleto 1 0,35 0,76 -- 49,4 

Dubleto 2 0,57 0,77 -- 50.6 

NiFe2O4 – 

600 °C 

Sexteto 1 0,34 0,05 52,3 39,2 

Sexteto 2 0,29 0,01 49,5 60,8 

NiFe2O4 – 

800 °C 

Sexteto 1 0,33 0,04 53,4 40,4 

Sexteto 2 0,32 0,07 49,9 59,6 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

4.1.4 Magnetômetro de amostra vibrante 

As Figuras 26, 27 e 28 apresentam os ciclos de histerese das amostras de ferrita de 

níquel, NiFe2O4 – 300 °C, NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C. As propriedades 

magnéticas foram determinadas a partir das medidas do ciclo de histerese para cada 

condição de sinterização. 

Figura 26 – Ciclo de histerese referente à amostra NiFe2O4 – 300 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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O laço de histerese exibido na Figura 26, mostra que na amostra NiFe2O4 – 300 °C 

a magnetização de saturação é de 4 emu/g e coercividade de aproximadamente 62 Oe. A 

baixa coercividade, baixa magnetização de saturação e baixa magnetização remanente 

relaciona-se de forma direta com os parâmetros microestruturais do material, tais como: 

tamanho médio de cristalito (da ordem de 3,3 nm), larga distribuição de tamanhos e até 

mesmo o contorno e a geometria dos cristalitos. Sabe-se que para esse tipo de material 

(NiFe2O4) deve apresentar um comportamento ferrimagnético. Porém ao analisar o ciclo 

de histerese há indícios da presença de duas fases magnéticas, uma ferrimagnética e outra 

superparamagnética. Isto pode ocorrer devido à larga distribuição de tamanhos e o 

material pode ser composto por partículas que têm tamanho acima e abaixo do diâmetro 

crítico. A contribuição superparamagnética é dada pelas partículas que possuem tamanho 

abaixo do diâmetro crítico, já a contribuição ferrimagnética vem da contribuição das 

partículas que possuem tamanhos acima do diâmetro crítico. Entretanto, a espectroscopia 

Mössbauer dessa amostra confirmou a fase superparamagnética (os resultados são 

apresentados na seção 4.1.3).  

Figura 27 – Ciclo de histerese referente às amostras NiFe2O4 – 600 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Figura 28 – Ciclo de histerese referente às amostras NiFe2O4 – 600 °C. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Já nas amostras NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C o comportamento é 

puramente ferrimagnético, os valores obtidos para a magnetização de saturação em ambas 

as amostras estão de acordo com resultados encontrados na literatura para amostras de 

mesma composição e obtidas usando a mesma síntese. Observou-se que com o aumento 

da temperatura a magnetização de saturação da amostra NiFe2O4 – 800 °C apresentou 

uma redução significativa. Isso ocorre devido às impurezas presente nessa amostra.  

A Figura 29 apresenta o ciclo de histerese da amostra de palha de aço. O laço de 

histerese exibido na imagem mostra que na amostra da palha de aço a magnetização de 

campo máximo é de 105,14 emu/g. O comportamento da palha de aço é ferromagnético. 

Figura 29 – Ciclo de histerese referente à amostra da palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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Os principais parâmetros obtidos das medidas magnéticas das amostras de NiFe2O4 

e da palha de aço são apresentados na Tabela 5. Na tabela são apresentados os valores de 

magnetização de saturação, magnetização de campo máximo, magnetização 

remanescente, coercividade, tamanho de cristalito e comportamento magnético. 

Tabela 5 – Parâmetros magnéticos das amostras de NiFe2O4 e da palha de aço. 

Amostra 
NiFe2O4 – 

300 °C 

NiFe2O4 – 

600 °C 

NiFe2O4 – 

800 °C 
Palha de Aço 

Tamanho médio 

de cristalito 

(Scherrer) (nm) 

3,3 74,3 51,9 18,1 

Magnetização 

de saturação 

(Ms) (emu/g) 

4 33 24,75 - 

Magnetização 

remanescente 

(Mr) (emu/g) 

- 5 1,73 - 

Coercividade 

(Oe) 
62 102 60 28 

Magnetização de 

campo 

Máximo (emu/g) 

- - - 105,14 

Fase Magnética Superparamagnética Ferrimagnética Ferrimagnética Ferromagnética 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

4.2 Resultados experimentais do sensor MZI 

Nos experimentos do sensor MZI foram utilizados nanopartículas magnéticas de 

NiFe2O4 com diferentes tamanhos como elemento sensor. O tamanho das nanopartículas 

utilizadas foram de 3,3 nm (NiFe2O4 – 300 °C), 51,9 nm (NiFe2O4 – 800 °C) e 74,3 nm 

(NiFe2O4 – 600 °C). Foram realizados quatro testes com cada nanopartícula e entre cada 

teste todo o experimento era reiniciado. 

A presença das nanopartículas na fibra óptica faz a fibra oscilar, já que as 

nanopartículas vibram na presença do campo magnético. A vibração faz com que o sinal 

óptico na fibra com elemento sensor percorra caminhos ópticos adicionais em relação ao 

sinal óptico na fibra de referência, modificando o perfil de transmissão do interferômetro 

de Mach-Zehnder. O campo magnético gerado pela corrente elétrica alterna em uma 

frequência de 60 Hz, porém a fibra óptica contendo o elemento sensor é sempre atraída 

pelo campo magnético, resultando em um sinal de saída que possui o dobro da frequência 

da rede elétrica, ou seja, 120 Hz. 
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A Figura 30 ilustra a resposta do sensor com nanopartículas de 51,9 nm (NiFe2O4 

– 800 °C) em relação a tensão no fotodiodo ao ligar a saída do circuito de aquisição de 

dados no osciloscópio. A curva em amarelo representa a tensão em função do tempo e a 

curva em rosa representa a potência no domínio da frequência, cujo sinal possui vários 

harmônicos. Os gráficos de resposta do sensor, relativo à intensidade óptica de saída em 

função da corrente, e de sensitividade foram obtidos considerando uma distância de 4,5 

cm entre a fibra sensora (com nanopartículas) e a bobina, com uma variação de corrente 

alternada injetada na bobina de 1 a 10 A, com passo de 1 A. 

Figura 30 – Resposta do sensor vista no osciloscópio. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 6 expõem os valores de potência de saída (Pout) medidos em função do 

campo magnético (H) e da corrente elétrica (I) nos experimentos com a fibra sensora com 

nanopartículas de 3,3 nm (NiFe2O4 – 300 °C). Em todos os testes realizados, houve 

saturação da potência de saída em relação a corrente de 5 A, indicando que ao aumentar 

a corrente elétrica, e por consequência o campo magnético, a potência de saída não crescia 

além dos valores medidos para 4 A. Uma análise sobre a saturação do sensor será feita na 

próxima seção. 
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Tabela 6 – Medidas obtidas nos experimentos da fibra sensora com NiFe2O4 (300 °C). 

 1° Teste 2° Teste 3° Teste 4° Teste 

I (A) 
H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

0 0 -20,885 0 -20,443 0 -19,048 0 -19,720 

1 1,1 -19,039 1,1 -19,497 1,3 -18,413 1,3 -18,671 

2 2,3 -18,855 2,3 -17,897 2,6 -17,443 2,5 -17,770 

3 3,5 -16,050 3,6 -14,695 3,6 -14,314 3,5 -14,338 

4 4,5 -15,334 4,6 -13,810 4,7 -12,911 4,6 -13,920 

5 5,6 -18,774 5,7 -16,986 5,8 -13,110 5,8 -16,606 

6 6,9 -23,534 6,9 -21,701 7,0 -19,658 7,0 -20,404 

7 7,8 -25,077 7,9 -25,010 8,0 -23,138 7,9 -24,006 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Figura 31 relaciona a variação de potência óptica do sinal em função da corrente 

elétrica e do campo magnético. Quando a intensidade da corrente elétrica excede 4 A, os 

pontos experimentais apresentam um decrescimento ficando evidente a saturação da 

potência do sinal. 

Figura 31 - Variação de potência óptica em função da (A) corrente elétrica e do 

(B) campo magnético medido para fibra sensora com NiFe2O4 (300 °C). 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A resposta do sensor em cada experimento utilizando a nanopartícula de NiFe2O4 

com tamanho de 3,3 nm é apresentado na Figura 32. Foram considerados apenas os 

valores medidos no intervalo de 0 a 4 A, ou seja, os valores medidos anteriores a saturação 

do sinal óptico. Em todos os testes foram feitas curvas de regressão com coeficiente de 

correlação superior a 0,85 (𝑅2 > 0,850) e descritas por uma função do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥 

(linha de tendência). 
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Figura 32 – Resposta do sensor óptico com relação a potência de saída em função do 

campo magnético para fibra óptica com NiFe2O4 (300 °C): (A) 1º Teste; (B) 2º Teste; 

(C) 3º Teste; (D) 4º Teste. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A inclinação das retas pode ser considerada uma medida da sensitividade do sensor, 

pois fornece a variação na saída por variação na entrada. A sensitividade é um parâmetro 

importante do desempenho do sensor. Geralmente, alta sensitividade é preferível em 

aplicações práticas. Sousa et al. [4] mostrou que a sensitividade do sensor (S) pode ser 

calculada através da mudança da potência de saída (P) pela variação do campo magnético 

aplicado (H), como visto na equação (4.1):  

𝑆 =
10. log(𝑃2) − 10. log (𝑃1)

𝐻2 − 𝐻1
. 

Considera-se que os valores de 𝑃1 e 𝑃2 são obtidos por dois campos magnéticos 

diferentes, 𝐻1 e 𝐻2, respectivamente. Por se usar a função logarítmica o resultado obtido 

é em decibéis por mT (dB/mT). 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos experimentos com a fibra óptica com 

NiFe2O4 – 300 °C. São apresentadas as variações do campo magnético (∆𝐵) e da potência 

de saída (∆𝑃𝑜𝑢𝑡) quando aplicada a menor e a maior corrente (anterior a saturação), a 

(4.1) 
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função de regressão, o coeficiente de correlação (𝑅2), ângulo de inclinação da reta e 

sensitividade. 

Tabela 7 – Resposta do sensor com fibra óptica com NiFe2O4 (300 °C). 

Teste 
∆𝐵 

(mT) 

∆𝑃𝑜𝑢𝑡 

(dBm) 
Função Linear 𝑅2 

Ângulo de 

inclinação 

da reta 

Sensitividade 

(dB/mT) 

1° Teste 4,5 5,551 𝑦 = −20,85 + 1,24. 𝑥 0,927 51,12° 1,23 

2° Teste 4,6 6,633 𝑦 = −20,87 + 1,55. 𝑥 0,961 57,17° 1,44 

3° Teste 4,7 6,137 𝑦 = −19,78 + 1,38. 𝑥 0,876 54,07° 1,31 

4° Teste 4,6 5,800 𝑦 = −20,17 + 1,38. 𝑥 0,882 54,11° 1,26 

Média dos 

valores 
4,6 6,030 – – – 1,31 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 8 apresenta os valores de potência de saída (Pout) medidos em função do 

campo magnético (H) e da corrente elétrica (I) nos experimentos com a fibra sensora com 

nanopartículas de 51,9 nm (NiFe2O4 – 800 °C). Foram aplicados os mesmos 

procedimentos para a fibra sensora com NiFe2O4 – 300 °C. Nos testes realizados com esta 

fibra não houve saturação da potência de saída, ou seja, no intervalo de 0 a 10 A (corrente 

mais alta utilizada nos experimentos) os valores de potência de saída apenas cresceram.  

Tabela 8 – Medidas obtidas nos experimentos da fibra sensora com NiFe2O4 (800 °C). 

 1° Teste 2° Teste 3° Teste 4° Teste 

I (A) 
H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

0 0 -18,630 0 -18,775 0 -16,080 0 -18,061 

1 1,2 -17,660 1,1 -16,661 1 -13,262 1,3 -16,112 

2 2,4 -14,570 2,3 -14,440 2,3 -12,059 2,3 -14,202 

3 3,5 -10,390 3,4 -13,717 3,5 -10,413 3,5 -12,239 

4 4,8 -8,200 4,8 -7,185 4,6 -8,608 4,7 -8,437 

5 6,0 -6,060 5,9 -5,113 5,8 -6,210 5,8 -6,507 

6 6,9 -2,563 7,0 -2,502 6,9 -2,450 6,9 -3,135 

7 8,1 -1,334 8,0 -1,001 8,0 -1,498 8,1 -1,208 

8 9,2 -0,186 9,1 2,307 9,1 1,435 9,1 2,965 

9 10,3 5,000 10,3 7,974 10,2 7,630 10,5 7,019 

10 11,2 5,460 11,2 9,527 11,3 9,133 11,4 11,686 

Fonte: Próprio Autor (2021). 
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A Figura 33 relaciona a variação de potência óptica do sinal em função da corrente 

elétrica e do campo magnético. Nesta figura é possível observar que os pontos 

experimentais apresentam um crescimento linear. 

Figura 33 - Variação de potência óptica em função da (A) corrente elétrica e do 

(B) campo magnético medido para fibra sensora com NiFe2O4 (800 °C). 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos experimentos com a fibra óptica com 

NiFe2O4 – 800 °C. São apresentadas as variações do campo magnético (∆𝐵) e da potência 

de saída (∆𝑃𝑜𝑢𝑡) quando aplicada a menor e a maior corrente, a função de regressão, o 

coeficiente de correlação (𝑅2), ângulo de inclinação da reta e sensitividade. A 

sensitividade foi calculada utilizando a equação (4.1). 

Tabela 9 – Resposta do sensor com fibra óptica com NiFe2O4 (800 °C) 

Teste 
∆𝐵 

(mT) 

∆𝑃𝑜𝑢𝑡 

(dBm) 
Função Linear 𝑅2 

Ângulo de 

inclinação 

da reta 

Sensitividade 

(dB/mT) 

1° Teste 11,2 24,090 𝑦 = −19,25 + 2,25. 𝑥 0,988 66,04° 2,41 

2° Teste 11,2 28,302 𝑦 = −20,17 + 2,57. 𝑥 0,983 68,74° 2,53 

3° Teste 11,3 25,213 𝑦 = −17,23 + 2,19. 𝑥 0,962 65,46° 2,23 

4° Teste 11,4 29,747 𝑦 = −20,02 + 2,55. 𝑥 0,979 68,59° 2,61 

Média 

dos 

valores 

11,3 26,838 – – – 2,44 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A resposta do sensor em cada experimento utilizando a nanopartícula de NiFe2O4 

com tamanho de 51,9 nm é apresentado na Figura 34. Foram considerados os valores 

medidos no intervalo de 0 a 10 A, ou seja, todas as medidas apresentadas na Tabela 8. 

Em todos os testes foram feitas curvas de regressão com coeficiente de correlação 
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superior a 0,95 (𝑅2 > 0,950) e descritas por uma função do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥 (linha de 

tendência). 

Figura 34 – Resposta do sensor óptico com relação a potência de saída em função do 

campo magnético para fibra óptica com NiFe2O4 (800 °C): (A) 1º Teste; (B) 2º Teste; 

(C) 3º Teste; (D) 4º Teste. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 10 apresenta os valores de potência de saída (Pout) medidos em função do 

campo magnético (H) e da corrente elétrica (I) nos experimentos com a fibra sensora com 

nanopartículas de 74,3 nm (NiFe2O4 – 600 °C). Novamente, foram aplicados os mesmos 

procedimentos para a fibra sensora com NiFe2O4 – 300 °C e NiFe2O4 – 800 °C. Nos testes 

realizados com esta fibra não houve saturação da potência de saída no intervalo de 0 a 10 

A, como ocorreu com a fibra com NiFe2O4 – 800 °C. 
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Tabela 10 – Medidas obtidas nos experimentos da fibra sensora com NiFe2O4 (600 °C). 

 1° Teste 2° Teste 3° Teste 4° Teste 

I (A) 
H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

0 0 -23,447 0 -22,615 0 -23,833 0 -24,342 

1 1,2 -21,408 1,2 -20,171 1,1 -20,742 1,1 -21,614 

2 2,4 -19,449 2,4 -18,522 2,3 -17,448 2,2 -18,064 

3 3,5 -17,809 3,8 -16,609 3,6 -16,311 3,8 -17,048 

4 4,6 -13,273 4,8 -11,411 4,7 -13,036 4,7 -15,137 

5 5,8 -9,907 6,0 -8,559 5,8 -8,501 5,9 -8,934 

6 7,0 -7,633 7,0 -4,651 6,9 -7,375 6,9 -7,448 

7 8,1 -5,429 8,3 -3,708 8,0 -3,857 8,1 -4,447 

8 9,3 -3,776 9,3 -2,091 9,3 -2,097 9,4 -2,895 

9 10,3 -0,762 10,4 1,239 10,2 0,862 10,3 -1,101 

10 11,4 4,060 11,4 6,379 11,2 4,180 11,2 4,031 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Figura 35 relaciona a variação de potência óptica do sinal em função da corrente 

elétrica e do campo magnético. Nesta figura é possível observar que os pontos 

experimentais apresentam um crescimento linear, semelhante ao que ocorreu com a fibra 

com NiFe2O4 – 800 °C. 

Figura 35 - Variação de potência óptica em função da (A) corrente elétrica e do 

(B) campo magnético medido para fibra sensora com NiFe2O4 (600 °C). 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A resposta do sensor em cada experimento utilizando a nanopartícula de NiFe2O4 

com tamanho de 74,3 nm é apresentado na Figura 36. Foram considerados os valores 

medidos no intervalo de 0 a 10 A. Em todos os testes foram feitas curvas de regressão 
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com coeficiente de correlação superior a 0,97 (𝑅2 > 0,970) e descritas por uma função 

do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥 (linha de tendência). 

Figura 36 – Resposta do sensor óptico com relação a potência de saída em função do 

campo magnético para fibra óptica com NiFe2O4 (600 °C): (A) 1º Teste; (B) 2º Teste; 

(C) 3º Teste; (D) 4º Teste. 

. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 11 apresenta os resultados dos experimentos com a fibra óptica com 

NiFe2O4 – 600 °C. São apresentadas as variações do campo magnético (∆𝐵) e da potência 

de saída (∆𝑃𝑜𝑢𝑡) quando aplicada a menor e a maior corrente (anterior a saturação), a 

função de regressão, o coeficiente de correlação (𝑅2), ângulo de inclinação da reta e 

sensitividade. A sensitividade foi calculada utilizando a equação (4.1). 
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Tabela 11 – Resposta do sensor com fibra óptica com NiFe2O4 (600 °C) 

Teste 
∆𝐵 

(mT) 

∆𝑃𝑜𝑢𝑡 

(dBm) 
Função Linear 𝑅2 

Ângulo de 

inclinação 

da reta 

Sensitividade 

(dB/mT) 

1° Teste 11,4 27,507 𝑦 = −24,48 + 2,36. 𝑥 0,987 67,04° 2,41 

2° Teste 11,4 28,994 𝑦 = −23,71 + 2,48. 𝑥 0,979 68,04° 2,54 

3° Teste 11,2 28,013 𝑦 = −23,79 + 2,43. 𝑥 0,992 67,63° 2,50 

4° Teste 11,2 28,355 𝑦 = −24,55 + 2,41. 𝑥 0,979 67,46° 2,53 

Média 

dos 

valores 

11,3 28,217 – – – 2,49 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A partir dos valores apresentados nas tabelas 7, 9 e 11 é possível inferir que a 

sensitividade do sensor está relacionada ao tamanho de cristalito e a magnetização da 

nanopartícula (Figura 37).  

Figura 37 – Magnetização da nanopartícula de NiFe2O4 e sensitividade do sensor em 

função do tamanho médio da nanopartícula de NiFe2O4. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Nota-se que quanto maior o tamanho da nanopartícula, maior a magnetização dela 

e, por consequência, maior a sensitividade (Tabela 12). Este comportamento é visível 

tanto pelo valor calculado para a sensitividade como pelo ângulo de inclinação da reta, 

que pode ser considerada uma medida da sensibilidade do sensor por fornecer a variação 

de potência na saída por variação de potência na entrada. É importante destacar que essa 
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relação é válida para a NiFe2O4, porém não é possível afirmar que é válida para qualquer 

nanopartícula, pois cada nanopartículas tem características especificas e sua 

magnetização pode vim a depender de outros fatores.  

Tabela 12 – Tamanho médio, magnetização e sensitividade das nanopartículas de 

NiFe2O4. 

Elemento Sensor 
Tamanho médio da 

nanopartícula (nm) 

Magnetização 

(emu/g) 

Sensitividade 

(dB/mT) 

NiFe2O4 (300 °C) 3,3 4 1,31 

NiFe2O4 (600 °C) 74,3 33 2,49 

NiFe2O4 (800 °C) 51,9 24,75 2,44 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Uma hipótese considerada é que quanto maior for a magnetização da amostra, maior 

a oscilação da fibra e consequentemente maior a potência de saída. Isto explicaria os 

resultados semelhantes na sensitividade para as fibras sensora com NiFe2O4 – 600 °C e 

com NiFe2O4 – 800 °C, já que elas apresentam valores de magnetização próximas, de 33 

emu/g e 24,75 emu/g, respectivamente. Observa-se que o valor médio da sensitividade da 

fibra com NiFe2O4 – 600 °C é levemente superior ao da fibra com NiFe2O4 – 800 °C por 

ter uma magnetização um pouco maior. Entretanto, esta hipótese não explica a saturação 

que ocorre com a fibra com NiFe2O4 – 300 °C, já que a saturação deveria ocorrer quando 

a magnetização da amostra fosse muita alta e a magnetização da amostra NiFe2O4 – 300 

°C é pequena. Como já dito, uma análise sobre a saturação do sensor será feita na próxima 

seção. 

Foram realizados, também, experimentos do sensor MZI utilizando a palha de aço 

como elemento sensor, com o intuito de comparar o desempenho do sensor MZI com 

nanopartículas de NiFe2O4 em relação a palha de aço. Foram aplicados os mesmos 

procedimentos do sensor MZI com NiFe2O4, a única alteração foi a mudança do elemento 

sensor que foi a palha de aço comercial em vez da NiFe2O4. A palha de aço é composta 

principalmente por aço, que por sua vez é composto quase totalmente de ferro (~99%),  e 

possui comportamento ferromagnético. 

A Tabela 13 expõem os valores de potência de saída (Pout) medidos em função do 

campo magnético (H) e da corrente elétrica (I) nos experimentos com a fibra sensora com 

palha de aço. Em todos os testes realizados, houve saturação da potência de saída em 

relação a corrente de 7 A, indicando que ao aumentar a corrente elétrica, e por 

consequência o campo magnético, a potência de saída não crescia além dos valores 
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medidos para 6 A. A palha de aço não apresentou magnetização de saturação, mas sim 

magnetização de campo máximo. Ou seja, durante a medida magnética de VSM, a 

magnetização da palha de aço aumentou com o campo magnético aplicado pelo 

equipamento, que opera no intervalo de -12,5 a 12,5 kOe, sem atingir a saturação 

magnética. A magnetização de campo máximo da palha de aço é de 105,14 emu/g, maior 

valor de magnetização entre todas as amostras. 

Tabela 13 – Medidas obtidas nos experimentos da fibra sensora com palha de aço. 

 1° Teste 2° Teste 3° Teste 4° Teste 

I (A) 
H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

H 

(mT) 

Pout 

(dBm) 

0 0 -20,972 0 -19,513 0 -18,745 0 -19,071 

1 1,4 -16,518 1,3 -16,037 1,4 -15,831 1,4 -14,814 

2 2,4 -13,300 2,3 -13,607 2,5 -12,709 2,3 -12,339 

3 3,3 -10,480 3,3 -11,190 3,4 -9,205 3,3 -9,108 

4 4,3 -7,746 4,2 -7,649 4,4 -6,093 4,4 -6,991 

5 5,2 -4,667 5,3 -4,105 5,3 -3,528 5,2 -3,976 

6 6,2 -2,137 6,2 -1,498 6,3 -0,936 6,1 -1,391 

7 7,1 -5,261 7,0 -4,767 7,2 -3,515 7,1 -4,334 

8 8,1 -9,289 8,0 -8,879 8,1 -7,549 8,0 -8,699 

9 9,0 -11,169 8,8 -11,370 9,0 -10,450 9,0 -10,279 

10 9,8 -12,668 9,7 -11,864 9,8 -11,506 9,8 -11,363 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Figura 38 relaciona a variação de potência óptica do sinal em função da corrente 

elétrica e do campo magnético. Quando a intensidade da corrente elétrica excede 6 A, os 

pontos experimentais apresentam um decrescimento deixando evidente a saturação da 

potência do sinal.  
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Figura 38 - Variação de potência óptica em função da (A) corrente elétrica e do (B) 

campo magnético medido para fibra sensora com palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A Tabela 14 apresenta os resultados dos experimentos com a fibra óptica com a 

palha de aço. São apresentadas as variações do campo magnético (∆𝐵) e da potência de 

saída (∆𝑃𝑜𝑢𝑡) quando aplicada a menor e a maior corrente (anterior a saturação), a função 

de regressão, o coeficiente de correlação (𝑅2), ângulo de inclinação da reta e 

sensitividade. 

Tabela 14 – Resposta do sensor com fibra óptica com a palha de aço. 

Teste 
∆𝐵 

(mT) 

∆𝑃𝑜𝑢𝑡 

(dBm) 
Função Linear 𝑅2 

Ângulo de 

inclinação 

da reta 

Sensitividade 

(dB/mT) 

1° Teste 6,2 18,835 𝑦 = −20,78 + 3,05. 𝑥 0,999 71,85° 3,04 

2° Teste 6,2 18,015 𝑦 = −19,99 + 2,94. 𝑥 0,994 71,21° 2,91 

3° Teste 6,3 17,809 𝑦 = −19,35 + 2,95. 𝑥 0,993 71,27° 2,83 

4° Teste 6,1 17,680 𝑦 = −18,94 + 2,86. 𝑥 0,997 70,73° 2,90 

Média 

dos 

valores 

6,2 18,085 – – – 2,92 

Fonte: Próprio Autor (2021). 

A resposta do sensor em cada experimento utilizando a palha de aço é apresentado 

na Figura 39. Foram considerados apenas os valores medidos no intervalo de 0 a 6 A, ou 

seja, os valores medidos anteriores a saturação do sinal óptico. Em todos os testes foram 

feitas curvas de regressão com coeficiente de correlação superior a 0,99 (𝑅2 > 0,990) e 

descritas por uma função do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥 (linha de tendência). 
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Figura 39 – Resposta do sensor óptico com relação a potência de saída em função do 

campo magnético para fibra óptica com palha de aço: (A) 1º Teste; (B) 2º Teste; (C) 3º 

Teste; (D) 4º Teste. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

A utilização da palha de aço apresentou resultados, levemente, melhores do que das 

nanopartículas de NiFe2O4 obtendo melhor resposta e sensitividade. Entretanto, o sensor 

com a palha de aço apresentou saturação enquanto o sensor com NiFe2O4 – 600 °C e 

NiFe2O4 – 800 °C não apresentaram saturação no intervalo de campo magnético aplicado, 

que foi de 0 a 11,5 mT.  

4.2.1 Saturação 

Neste tópico faremos uma análise sobre a saturação da potência de saída do sensor. 

O gráfico da Figura 40 mostra a comparação entre as curvas de magnetização das 

nanopartículas. Percebe-se que a magnetização da amostra NiFe2O4 – 300 °C é bem 

menor que das outras duas, por exemplo é dez vezes menor que da amostra NiFe2O4 – 

600 °C. 
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Figura 40 – Curvas de magnetização das nanopartículas na região de campo magnético 

usado no sensor. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Por outro lado, as curvas de Potência x Campo magnético do sensor para a amostra 

NiFe2O4 – 300 °C apresenta uma saturação por volta de 5 mT, enquanto que as amostras 

NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C não apresentam tal característica (Figura 41). 

Figura 41 – Potência de saída do sensor. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 

Como já dito, uma das hipóteses iniciais é que quanto maior for a magnetização da 

amostra, maior a oscilação da fibra e consequentemente maior a potência de saída. 

Seguindo esse raciocínio, a saturação ocorreria quando a magnetização da amostra fosse 

muito alta. Contudo, o experimento não confirma essa hipótese. A magnetização da 

amostra NiFe2O4 – 300 °C é bem menor que as outras e mesmo assim ela apresenta 

saturação. 
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A primeira parte da hipótese inicial deve ser verdadeira, uma maior magnetização 

leva a uma maior oscilação da amostra pois isso é fruto apenas da interação do campo 

magnético aplicado com a magnetização induzida na amostra1. A segunda parte é que 

parece não ser verdadeira, uma maior oscilação não está implicando em uma maior 

potência2. 

A suposição inicial para explicar o comportamento do sensor com nanopartículas 

de NiFe2O4 foi de que quanto maior for a magnetização da amostra, maior a oscilação da 

fibra e, consequentemente, maior a potência de saída. Isso quer dizer que a saturação 

ocorreria quando a magnetização da amostra fosse muito alta. A magnetização da palha 

de aço é mais de três vezes maior do que da NiFe2O4 – 600 °C, então a saturação do sensor 

com palha de aço seria explicada pela suposição inicial. Por outro lado, os testes com a 

palha de aço apresentaram valores de potência de saída inferiores ao da NiFe2O4 – 600 

°C e os valores de sensitividade foram um pouco superiores ao da NiFe2O4 – 600 °C, 

mesmo tendo uma magnetização muito maior. Assim, não é possível afirmar que a 

magnetização de campo máximo é o responsável pela saturação do sensor. 

Na realização dos experimentos com o sensor MZI utiliza-se campo magnético 

alternado, assim a oscilação da fibra é semelhante a uma histerese, já que a fibra varia de 

um valor positivo de campo magnético para um valor negativo de campo magnético. 

Logo, analisar o campo magnético a partir das medidas de VSM das amostras podem 

fornecer uma explicação para a saturação ou não saturação da potência de saída do sensor. 

A Figura 39 fornece uma ampliação da parte central das medidas de VSM de todas as 

amostras e foi feita uma estimava da largura horizontal da abertura dos ciclos de 

histereses. 

A partir da Figura 42 é possível notar uma possível relação entre a saturação do 

sensor e o intervalo do campo magnético do ciclo de histerese das amostras. Quando o 

campo magnético aplicado ao sensor é superior ao intervalo do campo magnético da 

histerese há a saturação da potência de saída, como ocorrer no sensor com a palha de aço 

                                                             
1 Para ser mais preciso, a interação é maior quanto maior for a magnetização total da amostra e não apenas 

a densidade de magnetização que obtemos no gráfico do VSM (dada em emu/g.). Todavia, todos os sensores 

usaram praticamente a mesma massa de amostra, 0,50 g. 

2 Veja que o sensor com a amostra NiFe2O4 – 300 °C apresenta potência de saída da mesma magnitude da 
saída do sensor com a amostra NiFe2O4 – 600 °C. O que também sugere que a magnetização total não é a 

principal responsável pelo valor da potência de saída. 
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que tem o sinal saturado quando aplicado um campo de 7 mT, já que a largura horizontal 

da sua histerese é de 6 mT. Quando o campo magnético aplicado ao sensor é inferior ao 

intervalo do campo magnético da histerese não há a saturação do sensor, como ocorrer 

com as amostras NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C que não tem saturação, pois o 

campo magnético máximo aplicado ser de 11,5 mT e as larguras horizontais de suas 

histereses são de 21 mT e 12 mT, respectivamente. Entretanto, a amostra NiFe2O4 – 300 

°C não segue esse padrão e por isso é necessário realização de estudo complementar para 

compreensão dessa relação. A largura da histerese dessa amostra está deslocada da reta 

𝐻 = 0. O que faria o campo coercivo ser muito menor para campo negativo, 

aproximadamente -1 mT. Como o outro lado o campo coercivo está em aproximadamente 

em 6 mT, a saturação seria entre 1 mT e 6 mT, o que dará 3,5 mT que não está muito 

longe dos, aproximadamente, 4,2 mT da Figura 38. 

Figura 42 – Ampliação da parte central dos ciclos de histereses das amostras de (A) 

NiFe2O4 – 300 °C; (B) NiFe2O4 – 600 °C; (C) NiFe2O4 – 800 °C; (D) palha de aço. 

 
Fonte: Próprio Autor (2021). 
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5 CONCLUSÃO 

Nesta dissertação de mestrado, foi realizado um estudo sobre o efeito do tamanho 

de cristalito no sensor de campo magnético baseado no interferômetro de Mach-Zehnder 

com nanopartículas de NiFe2O4. A partir da pesquisa foi possível confirmar observações 

já relatadas na literatura e verificar novas observações. 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que a sensitividade do sensor aumentar 

com a magnetização da nanopartícula. Isto acontece porque uma maior magnetização leva 

a uma maior oscilação da amostra por isso ser oriundo apenas da interação do campo 

magnético aplicado com a magnetização induzida na amostra. Já se sabia que a 

magnetização da amostra aumenta com o tamanho de cristalito. Este fato, também, foi 

observado no desenvolvimento deste trabalho. Portanto, a sensitividade do sensor está 

relacionada a magnetização e, por consequência, ao tamanho da nanopartícula.  

A utilização da palha de aço como elemento sensor apresentou melhor resposta e 

melhor sensitividade do que as amostras de NiFe2O4, já que sua magnetização é muito 

maior do que da NiFe2O4. Entretanto, houve saturação da potência de saída do sensor com 

sua utilização, enquanto que em duas amostras de NiFe2O4 (NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 

– 800 °C) não ocorreu essa saturação. Outro aspecto é que apesar da magnetização da 

palha de aço ser muito superior aos das amostras de NiFe2O4 não resultou em uma 

sensitividade muito distante das outras amostras, sendo a sensitividade da palha de aço 

um pouco superior aos das amostras NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C. Assim, as 

amostras NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C tiveram melhor desempenho como 

elemento sensor em comparação as outras amostras por não apresentarem saturação da 

potência de saída e alta sensitividade. 

Outra relação que surgiu no decorrer da realização do trabalho foi entre a largura 

horizontal do ciclo de histerese e a saturação do sensor. A partir dos resultados de três 

amostras (Palha de aço, NiFe2O4 – 600 °C e NiFe2O4 – 800 °C) foi possível afirmar se a 

potência de saída do sensor iria saturar ou não através da largura horizontal da histerese 

da amostra. Entretanto, os resultados de uma amostra (NiFe2O4 – 300 °C) não 

confirmaram essa relação. Serão necessários mais estudos e testes para verificação e 

melhor compreensão dessa relação. 
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5.1 Sugestões de trabalhos futuros 

 Utilizar a nanopartícula de NiFe2O4 como elemento sensor em outros 

interferômetros, como o interferômetro de Sagnac; 

 Utilizar outras nanopartículas magnéticas, como a ferrita de cobalto (CoFe2O4), 

no interferômetro de Mach-Zehnder; 

 Estudar a relação entre o ciclo de histerese e a saturação da potência de saída. 
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