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Resumo 

Este trabalho é referente ao estudo de influência de um 

tratamento térmico assistido por pressão nas 

propriedades fotoluminescentes do óxido de ferro. A 

síntese do óxido de ferro será feita pelo método Pechini. 

As amostras de óxido de ferro serão caracterizadas antes 

e após tratamento térmico assistido por pressão para 

avaliar as modificações no espectro de fotoluminescência 

do material. 

Introdução  

Com a síntese do óxido de ferro pelo método Pechini é 

possível que se obtenham propriedades superiores em 

todas as aplicações deste material devido a sua alta 

pureza e tamanho de partícula nanométrico. Serão 

comparados os resultados obtidos para o óxido de ferro 

logo após a síntese com os resultados do material 

submetido a um tratamento térmico assistido por pressão. 

O presente trabalho explora a síntese e caracterização de 

óxido de ferro e seu posterior tratamento térmico assistido 

por pressão (Schmidt et al. 2015) com o intuito de 

investigar suas características químicas e estruturais e 

correlacioná-las com as propriedades fotoluminescentes. 

Material e Métodos 

Para este processo de síntese utilizou-se sulfato de ferro 

penta hidratado (FeSO4. 5 H2O), ácido cítrico e etileno 

glicol. O tratamento térmico em forno tubular para a 

obtenção do óxido ocorreu numa temperatura de 600°C 

por 6 horas. As amostras sintetizadas de óxido de ferro 

foram separadas e submetidas ao tratamento térmico 

assistido por pressão (TTAP). (BERGER et al., 2013; 

SCHMIDT et al., 2015). As amostras tratadas por esse 

processo foram comparadas com as amostras sem a 

aplicação do TTAP. As amostras foram caracterizadas por 

difração de raios X (DRX) o seu comportamento 

fotoluminescente foi avaliado na faixa de 350 a 1000 nm. 

Resultados e Discussão 

As amostras sem e com TTAP do Fe2O3 inicialmente 

foram caracterizadas por DRX. Os resultados de DRX 

(Figura 1) apresentam a formação de fase única de 

hematita.  Esta informação demonstra que o tratamento 

térmico assistido por pressão não afeta de forma 

significativa a estrutura cristalina. A Figura 2 apresenta 

emissão fotoluminescente das amostras de Fe2O3 sem e 

com TTAP, onde não se observam mudanças 

significativas nos comportamentos das amostras. 

 
Figura 1. Comparativo dos difratogramas de raios X das amostras de 

Fe2O3 sem e com TTAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Emissão fotoluminescente das amostras de Fe2O3 sem e com 

TTAP. 

Conclusão 

O tratamento térmico assistido por pressão não promoveu 

mudanças estruturais significativas nas amostras de 

Fe2O3. As amostras também apresentaram 

comportamento fotoluminescente similar.  
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