
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

     CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

  

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

  

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FERRITA Ni-Zn PELO MÉTODO DOS 

PRECURSORES POLIMÉRICOS CALCINADA POR ENERGIA DE MICROONDAS 

 

 

RAIMISON BEZERRA DE ASSIS 

 

 

Orientadora: Fabiana Villela da Motta 

Co-orientador: Maurício Roberto Bomio Delmonte 

 

 

 

 

Dissertação n° 130/PPGCEM 

 

 

 

Natal/RN 

Julho de 2013 



 

 

RAIMISON BEZERRA DE ASSIS 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FERRITA Ni-Zn PELO MÉTODO DOS 

PRECURSORES POLIMÉRICOS CALCINADA POR ENERGIA DE MICROONDAS  

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós - Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 

parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre 

em Ciência e Engenharia de Materiais. 

 
 

 

Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Villela da Motta 

 

Co-orientador: Prof. Dr. Maurício Roberto Bomio 

Delmonte 

 

 

 
 

 

 

 

 

Natal/RN 

Julho de 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis, Raimison Bezerra de. 
Síntese e caracterização de ferrita Ni-Zn pelo método dos precursores 

poliméricos calcinada por energia de microondas / Raimison Bezerra de Assis - 

Natal, 2013. 

116 f.: il. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Fabiana Villela da Motta 

Co-orientador: Prof. Dr. Maurício Roberto Bomio Delmonte 

 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais. 
 

1. Ferrita – Dissertação. 2. Espinélio – Dissertação. 3. Precursores poliméricos – 

Dissertação. 4. Microondas – Dissertação. I. Motta, Fabiana Villela da. II. 

Delmonte, Maurício Roberto Bomio. III. Título. 

 

RN/UF/BSE-CCET                                                           CDU: 549.73 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, 

mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o que 

deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o que era 

antes.”  

 

Marthin Luther King 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Anisio Roberto e Darc. A minha 

irmã, Raianne Rosseli, sobrinhas Anne Beatriz e Sara 

Gabrielly que sempre estiveram do meu lado, por todo 

apoio, pela força e amor.  

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à Deus por me dar condições físicas, mentais e por ter dado forças para 

nunca desistir dos desafios. 

Aos meus orientadores Profa. Dra. Fabiana Villela da Motta e Prof. Dr. Maurício 

Roberto Bomio Delmonte pela oportunidade, atenção, confiança, orientações, conhecimentos 

passados e boa vontade que sempre pude contar durante o desenvolvimento do trabalho; 

Ao Prof. Dr. Carlos Alberto Paskocimas pelas contribuições para a pesquisa, 

confiança, conhecimentos transmitidos, atenção e pelo interesse e disponibilidade em me 

orientar; 

Ao Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento e ao Programa de Pós-graduação em 

Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM/ UFRN, pela oportunidade, boa vontade e 

apoio financeiro na aquisição de materiais e contribuição para divulgação do meu trabalho em 

congressos e outros eventos. 

Aos Laboratórios de Síntese Química dos Materiais e de Síntese de Polímeros da 

UFRN por disponibilizarem o espaço físico e o material para execução do experimental deste 

trabalho; 

Ao Prof. Dr. José Humberto de Araújo pela colaboração nas medidas magnéticas 

realizadas em seu laboratório. 

A Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo e ao Laboratório Interdisciplinar de 

Eletroquímica e Cerâmica – LIEC/ UFSCar pela realização da análise de espectroscopia de 

absorção no infra-vermelho – FTIR em seus laboratórios. 

Agradeço ao Eng. Técnico Hudson Rafael Pereira Diniz pelas análises térmicas e 

programação dos fornos para calcinações.  

Ao Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais – LMCME em especial a 

Ariadne e a Samara, pela disponibilidade de fornos para realizar as calcinações. 

A todo quadro docente do PPGCEM pelos ensinamentos e disponibilidade em ajudar. 

Aos secretários do PPGCEM, sempre tão gentis, por tantas ajudas; 

A CAPES pela disposição da bolsa de mestrado; 

Aos amigos conquistados durante a trajetória e aos que me ajudaram para realização 

deste trabalho; 

Aos meus familiares, avó Maria do Socorro Bezerra dos Santos, tios e primos por 

sempre terem dado muita força e apoio. 

 Enfim, agradeço a todos que ajudaram de forma direta ou indiretamente para a 

realização deste trabalho. 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Cerâmicas magnéticas têm sido amplamente investigadas, principalmente com relação 

as características intrínsecas e extrínsecas destes materiais. Dentre os materiais cerâmicos 

magnéticos de interesse tecnológico, destacam-se as ferritas. Por outro lado, o tratamento 

térmico de materiais cerâmicos por energia de microondas tem oferecido diversas vantagens, 

tais como: otimização dos processos de obtenção, alto controle de aquecimento, menor 

consumo de tempo e energia entre outras. Neste trabalho, foram sintetizados pós de ferritas 

Ni-Zn com composições Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 ≤ x ≤ 0,75 mols) pela rota dos precursores 

poliméricos em duas condições de tratamento térmico, em forno convencional e por energia 

de microondas a 500, 650, 800 e 950°C, e sua caracterização estrutural, morfológica e 

magnética. Os materiais obtidos foram caracterizados por análises térmicas (TG/DSC), 

difração de raios x (DRX), espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (EDS) e magnetometria de amostra vibrante (VSM). Os resultados da difração de 

raios X confirmaram a formação da ferrita com estrutura cúbica do tipo espinélio. As 

características extrínsecas dos pós obtidos e a calcinação por microondas influenciaram de 

forma significativa o comportamento magnético das ferritas, apresentando partículas 

ferrimagnéticas, caracterizadas como materiais magnéticos moles (macias), sendo de grande 

interesse tecnológico. Os resultados obtidos induziram o potencial de aplicação de energia de 

microondas para a calcinação de pós de ferritas Ni-Zn. 

Palavras-Chave: Ferrita, espinélio, precursores poliméricos, Microondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Magnetic ceramics have been widely investigated, especially with respect to intrinsic and 

extrinsic characteristics of these materials. Among the magnetic ceramic materials of 

technological interest, there are the ferrites. On the other hand, the thermal treatment of 

ceramic materials by microwave energy has offered various advantages such as: optimization 

of production processes, high heat control, low consumption of time and energy among 

others. In this work were synthesized powders of Ni-Zn ferrite with compositions Ni1-

xZnxFe2O4 (0.25 ≤ x ≤ 0.75 mols) by the polymeric precursor route in two heat treatment 

conditions, conventional oven and microwave energy at 500, 650, 800 and 950°C and its 

structural, and morphological imaging. The materials were characterized by thermal analysis 

(TG/ DSC), X-ray diffraction (XRD), absorption spectroscopy in the infrared (FTIR), 

scanning electron microscopy (SEM), X-ray spectroscopy and energy dispersive (EDS) and 

vibrating sample magnetometry (VSM). The results of X-ray diffraction confirmed the 

formation of ferrite with spinel-type cubic structure. The extrinsic characteristics of the 

powders obtained by microwave calcination and influence significantly the magnetic behavior 

of ferrites, showing particles ferrimagnéticas characterized as soft magnetic materials (soft), is 

of great technological interest. The results obtained led the potential application of microwave 

energy for calcining powders of Ni-Zn ferrite. 

Key-word: Ferrite, spinel, polymeric precursor, Microwave. 
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Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico acelerado, diversas áreas têm gerado demanda 

para as pesquisas e aplicações de materiais magnéticos em diversos campos, tais como em 

dispositivos magnéticos de armazenamento de informações, ferrofluidos, núcleos de 

transformadores, hipertermia, tratamento do câncer, dentre várias aplicações biomédicas 

(RAHIMI et al., 2013). A partir dessa necessidade tecnológica, novos materiais com alto 

desempenho e características inovadoras estão sendo constantemente investigados, seja pela 

sua composição, pelas mais variadas técnicas de processamento e pelas alternativas de 

aplicações. Materiais magnéticos têm sido alvo de numerosos estudos, principalmente com 

relação a compreensão de suas características intrínsecas e extrínsecas de forma a alcançar a 

melhoria das propriedades destes materiais, com o intuito de conferir melhor desempenho no 

produto final. Dentre os materiais magnéticos significativos para aplicações, podemos citar 

uma classe importante de materiais cerâmicos ferrimagneticos, conhecido como “ferritas”.  

A crescente exploração de pesquisas em nanociência e nanotecnologia em 

consequência da necessidade de se obter estruturas em escala reduzidas, em miniaturas, de 

componentes elétricos, eletrônicos e magnéticos, impulsionou a busca de novos materiais 

magnéticos e o aperfeiçoamento dos materiais já existentes. A partir do aperfeiçoamento de 

técnicas de processamento para obtenção de ferritas, busca-se o desenvolvimento de pós em 

escala nanométrica, de forma a obter produtos com propriedades magnéticas e elétricas 

significativas, superiores e otimizadas tornando-se economicamente viáveis sua utilização. 

Materiais cerâmicos a base de óxidos como ferrita, exibem comportamento 

ferrimagnético e representam uma classe de importantes produtos comerciais para indústrias 

elétricas e eletrônicas (CAHN et al., 1994). De acordo com Moura (2008), as ferritas de 

níquel-zinco dentro da classe das ferritas, são consideradas como uma das mais versáteis e 

macias “soft”, devido a sua alta resistividade elétrica e baixas perdas por correntes parasitas. 

Este material é comercialmente usado em circuitos para rádio-freqüência, filtros de alta 

qualidade, substrato de antenas, supressores de sinais, núcleos de transformadores, 

dispositivos de microondas, NEM/ MEMS, fluidos magnéticos (COSTA et al., 2003b), chip 

de indutores em multicamadas (ICMs), chips de alta freqüência (PAWAR et al., 2011), 

pigmentos (JABELI MOEEN et al., 2010),  bioquímica, biossensores (marcadores ou 

sensores magnéticos), filmes finos (PAWAR et al., 2011; SARANGI et al., 2010), 

desenvolvimento de novos compósitos (BRITO, 2006) entre outros. 
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Ferritas do tipo espinélio, como a Ni-Zn, apresentam propriedades tecnologicamente 

importantes, como propriedades físicas e químicas que resultam em diferentes aplicações, no 

qual só foram sintetizadas há cerca de 50 anos (JABELI MOEEN et al., 2010). As 

propriedades magnéticas deste material são de grande interesse e igualmentes alteradas, uma 

vez que a distribuição dos cátions são alteradas (KUMAR et al., 2010). Composição, tamanho 

de grão, quantidade de dopantes, impurezas, método de obtenção e condições de aquecimento 

são parâmetros que são sensíveis as propriedades microestruturais das ferritas Ni-Zn. 

Estequiometria e os métodos de processamento são fatores críticos que determinam as 

propriedades físicas e magnéticas deste material (KOTHWALE et al., 2012; OLHERO et al., 

2012).  

As ferritas Ni-Zn são produzidas pelo método cerâmico de mistura de óxidos, assim 

como boa parte dos materiais cerâmicos, devido a facilidade de preparação e baixo custo, no 

qual possibilita produção em larga escala. Entretanto, existem algumas desvantagens inerentes 

a este método, tais como: baixo controle estequiométrico, presença de pequenas 

contaminações e grande consumo de energia para obter o produto final. Assim, nos últimos 

anos vários métodos químicos vêm sendo investigados e aperfeiçoados para obtenção deste 

material. Métodos químicos, em geral, proporcionam pós de alta pureza, ultrafinos em baixas 

temperaturas, de boa homogeneidade e economicamente viáveis. Sendo, então, uma excelente 

opção para produção de pós de ferritas com elevada reatividade, para diversas aplicações 

(MAHATA et al., 2005; COSTA et al., 2003c). 

Dos métodos químicos existentes, a síntese pelo método dos precursores poliméricos 

(Método Pechini) vem se destacando como um método alternativo e promissor para a 

produção de ferritas, com boa cristalinidade, boa reprodutibilidade, além de consumir menos 

energia e ser menos agressivo ao meio ambiente, se comparado a técnicas convencionais 

como a de reação do estado sólido (RAHIMI et al., 2013). O método dos precursores 

poliméricos se baseia na obtenção de poliésteres a partir de citratos. Este método foi 

desenvolvido para obtenção de pós de óxidos de várias composições, dessa forma 

apresentando composição homogênea e com alto grau de pureza (JUNLIANG et al., 2009). 

Pesquisadores vêm buscando alternativas de aquecimento para melhorar as 

propriedades dos materiais, entre elas, ressaltam a importância da energia de microondas 

(OGHBAEI; MIRZAEE, 2010). O tratamento térmico por energia de microondas se apresenta 

como uma tecnologia que pode fornecer uma série de benefícios para processar materiais e/ou 

para melhorar as características de desempenho dos materiais já existentes (IBRAHIM et al., 
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2010). Em muitos casos, o processamento de materiais usando microondas têm apresentado 

várias vantagens quando comparados aos processamentos convencionais. Dentre os benefícios 

destacam-se, o controle preciso do aquecimento volumétrico, aquecimento mais rápido, baixo 

consumo de energia, redução de custos em termos de energia e tempo de processamento, 

aumento da velocidade e o rendimento das reações químicas e melhoria nas propriedades dos 

materiais processados (VASCONCELOS et al., 2004; CLARK et al., 2005).  

Trabalhos têm sido reportados com o uso de tecnologia de microondas para 

processamento de materiais (KOTHWALE et al., 2012; OGHBAEI; MIRZAEE, 2010; 

IBRAHIM et al., 2010; SERTKOL et al., 2009), no entanto, busca-se otimizar os processos 

de obtenção de materiais com uso de microondas em temperaturas relativamente baixas e 

tempo curto. Não foi reportado nenhum trabalho na literatura utilizando energia de 

microondas para calcinação de pós de ferrita sintetizados pelo método dos precursores 

poliméricos. 

Neste contexto, a proposta desse trabalho foi atentada pelas vantagens oferecidas pela 

energia de microondas para processamento de vários produtos, assim, como as vantagens que 

o método dos precursores poliméricos têm mostrado para desenvolver diversos sistemas de 

ferritas em escala nanométrica e monofásica, aliado a possibilidade de produção de pós de 

ferrita Ni-Zn com significativas mudanças estruturais, morfológicas e magnéticas. Agregado a 

tudo isto, a possibilidade de desenvolver produtos de alto desempenho com redução de 

temperatura e/ou tempo de processo visando produzir novos dispositivos de alta potência.  

Este trabalho tem como objetivo principal sintetizar ferritas de composição Ni1-

xZnxFe2O4 com 0,25 ≤ X ≤ 0,75 (mols) pelo método dos precursores poliméricos utilizando 

como fonte de aquecimento final o forno convencional e a energia de microondas. Além de 

avaliar o efeito do processamento térmico, temperatura e da composição sobre a estrutura, 

morfologia e características magnéticas dos pós obtidos. Foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

1.  Obtenção de pós de ferritas Ni-Zn com baixo grau de aglomeração;  

2.  Investigar a influência do tempo, tratamento térmico com energia de microondas e a 

composição, na síntese, estrutura, morfologia e comportamento magnético dos pós de 

ferrita Ni-Zn;  

3.  Caracterizar a temperatura de perda de massa pelas análises térmicas por TG/DSC, 

além de caracterizar quimicamente analisando as vibrações e ligações químicas por 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR); 
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3.  Caracterizar estruturalmente os pós por difração de raios X; 

4.  Caracterizar morfologicamente os pós por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV); 

5.  Caracterizar magneticamente os pós por meio de curvas de histerese, no qual serão 

obtidos os valores de coercividade, perdas por histerese e magnetização de saturação. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Aspectos teóricos para o planejamento e a compreensão do presente trabalho serão 

apresentados a seguir. Serão tratados os principais tópicos sobre alguns conceitos básicos 

como definição de ferritas, estrutura cristalina, propriedades e aplicações, métodos de síntese 

e obtenção, processamento por energia de microondas entre outros, os quais servirão de 

suporte para entender, analisar e refletir os comportamentos estruturais, morfológicos e 

magnéticos das ferritas. 

 

2.1. FERRITAS 

 

 

As ferritas constituem uma importante classe de materiais cerâmicos magnéticos, que 

devido às possibilidades de combinações de composições químicas e estruturais, podem ter 

uma grande faixa de aplicações tecnológicas. Para cada tipo de estrutura cristalina (espinélio, 

granada, magnetoplumbita) há uma alteração das propriedades magnéticas, que possibilita 

diferentes aplicações (PAULO et al., 2004; LI, 2000; PINHO, 2002; GUPTA, 1993; 

PAPOULLAS, 1992; NEDKOV, 1990; LIMA, 2002; FORVEILLE, 1997). Ferritas são 

compostos iônicos, sendo suas propriedades magnéticas relacionadas com os íons magnéticos 

que elas comportam. Dentro dos subgrupos das ferritas, o do espinélio é de interesse 

tecnológico em razão das suas propriedades magnéticas, ópticas e elétricas (SANTOS, 2011). 

Ferritas do tipo espinélio são óxidos cerâmicos ferrimagnéticos com estrutura cristalina 

similar ao mineral MgAl2O4, apresentam estruturas (MFe2O4, M = Mg, Fe, Mn, Co, Ni, Zn, 

Cu, Cd) (JEBELI MOEEN, 2010; SANTOS, 2011). Essas substâncias ferrimagnéticas exibem 

magnetização espontânea considerável à temperatura ambiente, exibem fenômenos de 

magnetização de saturação (Ms) e de histerese. Essa magnetização espontânea desaparece 

acima de uma certa temperatura, denominada temperatura de Curie (Tc) e então elas passam a 

ter um comportamento paramagnético (REZENDE, 1996). 

Óxidos cerâmicos com estrutura de espinélio, como no caso as ferritas, possuem alta 

estabilidade termodinâmica, baixa condutividade elétrica, atividade eletrocatalítica e 

resistência a corrosão, sendo promissores em virtude desta estrutura. Os sistemas cristalinos 

das ferritas são muito informativos, e a partir do seu conhecimento, é possível projetar as 

propriedades magnéticas de nanopartículas através de manipulações químicas. As partículas 
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magnéticas de ferritas têm sido progressivamente empregadas no campo da biociência e 

medicina desde a década de 70 (ANTONIO, 2006). 

 As ferritas com estrutura de espinélio, possuem apenas um cátion diferente do íon 

ferro, entretanto a partir de experimentos de substituição iônica por mistura de óxidos 

cerâmicos, têm-se uma maneira de sintetizar ferritas mistas, como exemplo, as ferritas de 

NiZn (JEBELI MOEEN, 2010), NiCr (COSTA et al., 2009)  MnZn (MARINS, 2005), além 

de muitas outras, inclusive, apresentando mais de dois cátions diferentes do íon ferro, tais 

como MgMnZn (CAHN et al.,1994), MgCuZn (SADHANA et al., 2011), NiCuZn 

(SUJATHA et al., 2013), NiCoCr (ASHIQ et al., 2011) e com adição de elementos da série 

dos lantanídeos NiZnSm (COSTA et al., 2003b), NiCuZnLa (ROY et al., 2007) entre outras, 

o que evidencia a versatilidade da estrutura espinélio em manter o mesmo arranjo 

cristalográfico mesmo com diferentes elementos químicos constituintes. 

 Existem três classes comerciais importantes de ferritas, cada uma com estrutura 

cristalina distinta: (I) ferritas macias com estrutura do tipo espinélio cúbica como NiZn, 

NiMg, MnZn e MgMnZn, entre outras; (II) ferritas macias com estrutura granada como as 

ferritas de aplicação em microondas; e (III) ferritas duras com estrutura magnetoplumbita 

(hexagonal) como a hexaferrita de bário (GALVÃO, 2010). Ferritas macias são usadas 

exclusivamente em indutores, radares, cabeçotes de gravação, amplificadores magnéticos e 

nos transformadores de potência, atendendo exigências básicas nas áreas de alta tecnologia.  

Ferritas são também tecnologicamente importantes devido a sua policristalinidade, no 

entanto, a obtenção de ferritas policristalinas com boas propriedades magnéticas é apontado 

como complexa e difícil, visto que o problema crucial encontrado está no fato que muitas das 

propriedades de interesse tecnológico não são intrínsecas, mas sim extrínsecas (BEZERRA et 

al., 2006). 

 

 

2.2. ESTRUTURA CRISTALINA DAS FERRITAS 

 

Dentre os óxidos de necessidades tecnológicas, os mais importantes são certos óxidos 

de ferro combinado a óxido de outro metal, denominado ferritas. As ferritas são divididas 

quanto a sua estrutura cristalina em quatro subgrupos: espinélio, magnetoplumbita, granadas e 

perovskita (SASAKI, 2000). De acordo com Santos (2011), as ferritas magnéticas arranjam-se 

principalmente dentro de dois grupos com estruturas cristalinas distintas: 
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  Cúbica: com estrutura molecular geral MO
.
Fe2O3, onde M é um cátion metálico de 

valência 2
+
. A ferrita de níquel e zinco é um exemplo dessa estrutura, classificada 

magneticamente como “soft” (moles). 

  Hexagonal: a mais importante neste grupo é a ferrita de bário BaO.Fe2O3 que é 

classificada magneticamente como “hard ” (duras). 

A estrutura cúbica da ferrita apresenta em sua cela unitária 8 cátions A, 16 cátions B e 

32 átomos de oxigênio. As posições dos átomos de oxigênio são definidas por simetria sobre 

o eixo C3, enquanto que a distribuição dos cátions nos sítios pode variar dentro de limites 

estabelecidos pelo equilíbrio de cargas. A variação da distribuição de cátions nas posições A e 

B determinam mudanças nas propriedades físicas, dentre elas a condutividade elétrica. 

Características como distribuição de cátion e simetria local em ferritas, desempenham um 

papel importante na determinação da aplicação destes materiais. Sendo suas propriedades 

muito sensíveis à presença de dopantes ou impurezas. Por outro lado, a adição de dopantes 

muda suas propriedades físicas e o tipo e a quantidade deles são de importância significativa 

para aplicações (ANTONIO, 2006). As propriedades de enorme interesse das ferritas cúbicas 

são a cristalina e a magnética. A fórmula geral de uma estrutura de espinélio é AB2O4, sendo 

bastante complexa, porém de enorme interesse. Essa estrutura é basicamente cúbica com íons 

de oxigênio formando uma estrutura de rede cúbica de face centrada, denominada CFC, 

conforme Figura 1.  

 

Figura 1. Representação esquemática da estrutura cristalina cúbica de face centrada. 

Fonte:  CALLISTER, 2006. 

 

Na estrutura cristalina de espinélio normal (XY2O4) os 8 cátions divalentes X
2+ 

ocupam os 8 sítios tetraédricos (A) e os cátions trivalentes Y
3+ 

ocupam os 16 sítios 

octaédricos (B), formando a célula unitária de fórmula A8B16O32 (que equivale a 8 unidades 

de AB2O4) (CULLITY, 1972). Conforme Lee (1997), A e B são posições que representam, 

respectivamente, os sítios tetraédricos e octaédricos, os quais se encontram rodeados de 
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ânions O
2-

, sendo quatro íons oxigênio ao redor do íon que ocupa o interstício tetraédrico e 

seis íons oxigênio cercando a posição octaédrica, como apresentado na Figura 2. Essa posição 

dos íons oxigênio caracteriza-se como uma estrutura cúbica de face centrada pertencente ao 

grupo espacial Fd-3m:1. 

 

Figura 2. Esquema da célula unitária da estrutura espinélio. 

Fonte: http://e-agps.info/angelus/cap18/espinelio.htm 

 

Na Figura 2, é possível notar a célula unitária referente a estrutura de um espinélio 

AB2O4 parcialmente preenchida, observando com mais detalhes, as posições A e B dos íons 

nos sítios tetraédricos e octaédricos na Figura 3, respectivamente: 

 

Figura 3 Representação das posições dos íons (a) cátion preenchendo a posição A 

envolvido por 4 ânions O
-2

 e (b), cátion na posição B envolvido por 6 íons O
-2

. 

Fonte: MOURA, 2008. 

 

As ferritas cúbicas com estrutura do tipo espinélio podem apresentar alguma inversão 

devido à alta eletronegatividade do oxigênio, o qual promove ligações de caráter iônico firme 

com os cátios 2+ e 3+. Dependendo da distribuição iônica dos cátios, podem ser classificadas 
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como estruturas espinélio normal, [X(Y)2O4 ou (X
2+

)[Y
3+

Y
3+

]O4] e espinélio inverso 

[Y(XY)O4 ou (Y
3+

)[X
2+

Y
3+

]O4] (CULLITY, 1972; REYNOLDS, 1991) . 

Ao adicionar os íons Zn
2+ 

à estrutura AB2O4 da estrutura de espinélio de uma ferrita 

Ni-Zn, esses íons deslocaram os cátions de Fe
3+

 da posição A para a posição B, ocupando 

ambas as posições, no qual essa distribuição de íons depende da proporção Ni-Zn da ferrita 

(HARRIS, 1995). El-sayed (2002) considera que a célula unitária de espinélio de uma ferrita 

da série Ni-Zn como sendo formada de oito unidades do tipo (Zn
2+

x  Fe
3+

1-x) [Ni
2+

1-x  Fe
3+

1+x] 

O
2-

4. 

El-sayed (2002) e Globus (1977), afirmam que o parâmetro de rede das ferritas Ni-Zn 

aumenta na proporção linear com o aumento do teor de zinco, e isso devido o tamanho do raio 

do íon Zn
2+

 ser cerca de 13,5% maior do que o raio do íon Ni
2+

, configurando uma variação 

do parâmetro de rede com a composição de ferrita Ni-Zn. Sob essa afirmação, existe uma 

função do efeito da substituição do íon e de sua quantidade de ocupação na rede do espinélio, 

que refletem em alterações das características elétricas e magnéticas do produto final, tais 

como: resistividade elétrica, magnetização de saturação, permeabilidade magnética, 

coercividade entre outros (REZLESCU et al., 2000). Esta distribuição dos íons Ni e Zn é 

justificada por causa dos raios iônicos dos mesmos, tamanho dos sítios, e também a 

configuração eletrônica de tais elementos. Normalmente, os íons divalentes são maiores do 

que os íons trivalentes, tendendo a ocupar os sítios octaédricos maiores. O Zn é uma das 

exceções, tendendo a ocupar os sítios tetraédricos devido à disposição à formação de orbitais 

híbridos sp
3
 (ALBUQUERQUE, 1998). 

 

 

2.3. PROPRIEDADES E APLICAÇÕES DAS FERRITAS 

 

As ferritas espinélicas MFe2O4 são grupos de materiais que apresentam uma gama de 

aplicações devido às suas propriedades ópticas, magnéticas e elétricas (SERTKOL et al., 

2009). Suas propriedades fisico-químicas possibilitam um conjunto de aplicações 

tecnológicas como: catalisadores heterogêneos em processos químicos para reação de 

deslocamento de vapor de água e oxidação seletiva de CO (SANTOS, 2009; SANTOS, 2010), 

absorvedores de radiação eletromagnética para diferentes faixas de freqüência (BEZERRA, 

2009; BEZERRA, 2010) aplicações militares para aumentar a invisibilidade aos radares e 
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resistente ao calor, pigmentos (COSTA, 2008), ferrofluidos (SCHETTINO JUNIOR, 2009) e 

marcadores magnéticos (ROCA, 2009), bobinas de rádio freqüência, núcleo de 

transformadores, magnetocalórico refrigeração realce de contraste, em imagens de 

ressonância magnética (RM), material absorvedor de microondas, sensores (JEBELI 

MOEEN, 2010) entre outros. 

Propriedades significativas como policristalinidade, elevada permeabilidade 

magnética, baixas perdas magnéticas (SILVA et al., 2010), baixa coercividade (SABA, 2012), 

elevada resistividade elétrica (da ordem de um milhão de vezes a dos materiais metálicos) 

(REZENDE, 1996), elevada resistência mecânica e excelente estabilidade química, justifica a 

vasta aplicação deste material (SERTKOL et al., 2009; ZHANG et al., 2013). 

Para atender as necessidades do aumento do mercado comercial para fontes de 

potência, materiais cristalinos magneticamente moles como ferritas Ni-Zn vêm sendo 

aperfeiçoados para produção de núcleos de alta performance, para operar em freqüências cada 

vez maiores, apresentando ciclos de histerese mais estreitos e com baixas perdas. Isto tem 

despertado uma crescente investigação das ferritas Ni-Zn com diferentes dopantes, buscando 

alcançar ferritas de alto desempenho e miniaturizar componentes elétricos e eletrônicos para 

utilização em larga escala (TORQUATO et al., 2008; SANTOS, 2011). 

Outra aplicação importante é em Materiais Absorvedores de Radiação 

Eletromagnética (MARE), que segundo Costa et al. (2007) vai desde o revestimento externo 

de aviões militares, para torná-los imperceptíveis aos radares, até a blindagem interna de 

aeronaves civis, no isolamento dos cabos elétricos e na vedação das cabines de comando, 

evitando interferências na instrumentação das aeronaves como as provocadas por aparelhos 

celulares. Ferritas Ni-Zn também podem ser utilizadas em sistemas de comunicação para 

reduzir e eliminar ondas eletromagnéticas indesejáveis, em revestimentos de fornos 

microondas, com o objetivo de proteger a radiação e na blindagem magnética de marca 

passos. 

Conforme Costa et al. (2011), melhorias e inovações vêm acontecendo visando novas 

aplicações e otimização das técnicas de preparação de ferritas, com o intuito de alcançar 

propriedades físicas ótimas. Aplicações recentes foram desenvolvidas por outros autores 

como sensores de umidade e de oxigênio, catálise de hidrogenação, filmes finos, 

revestimentos cerâmicos, dentre outros. Sertkol et al. (2009), confirmam em sua pesquisa que 

as propriedades magnéticas apresentaram anomalias com o aumento do teor de dopagem do 

Zn, justificado pela à relativa posições dos íons de Fe, Ni, Zn na rede cristalina. Gama et al. 



29 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

(2002) confirmam que as propriedades magnéticas das ferritas dependem das distribuições 

dos íons cátions nos sítios tetraédricos (A) e octaédricos (B) na rede cristalina, além do seu 

estado de oxidação e quantidade de íons (Fe
3+

). 

Elementos adicionados a composições de ferritas alterarão o peso específico do 

material e parâmetros de rede, se incorporados à sua rede cristalina. Em termos de aplicação, 

peso específico confere parte integrante de estruturas aeroespaciais. As interações dos íons 

adicionados com a estrutura cristalina da ferrita são de interesse na definição das propriedades 

elétricas e magnéticas. Os íons adicionados poderão ser incorporados a estrutura espinélio das 

ferritas, ocupando as posições A ou B. A posição preferencial de alguns cátions podem ser 

descritas com base em estudos termodinâmicos (BRITO, 2006). 

Zhiyuan et al (2000) afirmam que além das distribuições dos íons na rede cristalina de 

espinélio, as propriedades elétricas e magnéticas são afetadas, em grande parte, das 

características originais dos pós utilizados (morfologia, tamanho médio de grão, distribuição 

do tamanho de partículas, grau de aglomeração entre outros) e microestrutura final do 

produto. Além de serem afetadas por fatores extrínsecos tais como condições de síntese e 

método de obtenção, processamento, atmosfera de tratamento térmico, temperatura e tempo 

de processo. É necessário um claro entendimento da distinção entre as propriedades 

intrínsecas e extrínsecas dos materiais magnéticos, assim como conceitos de anisotropia, 

temperatura de Curie, paredes de domínios magnéticos, magnetização de saturação, 

permeabilidade magnética etc, para obter ótimas propriedades ferrimagnéticas (BEZERRA, 

2006). 

 

2.3.1.  Propriedades Magnéticas das Ferritas 

 

 Materiais denominados ferrimagnéticos apresentam características específicas, no qual 

possuem seus dipolos alinhados em paralelo e antiparalelo. O momento magnético líquido 

causado pelo fato do alinhamento em paralelo ser mais acentuado do que o antiparalelo, 

ocasiona uma interação positiva com o campo externo aplicado. Com isso, a permeabilidade 

relativa maior que um (µr > 1), proporciona magnetização espontânea, tendo algumas 

características de ferromagnetismo, compreendendo os materiais magnetita (Fe3O4) e ferritas 

(PAULO, 2006).  



30 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

Visto que as propriedades intrínsecas e extrínsecas interferem nas propriedades finais 

das ferritas, as propriedades intrínsecas relativas às propriedades elétricas e magnéticas são 

determinadas pela estequiometria do material. Dentre elas: Magnetização de Saturação, 

Magnetoestricção, Anisotropia Magnetocristalina, Temperatura de Curie e Resistividade. As 

propriedades extrínsecas das ferritas, aliadas a estequiometria, compreendem as características 

microestruturais que afetam este material, tais como: morfologia, tamanho de grão, contorno 

de grão, densidade, porosidade, grau de aglomeração e as relacionadas as propriedades 

elétricas e magnéticas: Perdas, Permeabilidade, Coercividade e Resistividade (PAULO, 2006; 

ZHIYUAN, 2000; BHISE, 1991; COSTA et al., 2011). 

Dessa forma, a magnetização tem alicerce na estrutura eletrônica dos materiais, onde 

existem interações com a estrutura cristalina. A anisotropia está relacionada à energia 

associada à direção do processo de magnetização. Sendo definida a anisotropia como energia 

do processo de magnetização, a acumulação destas, pode ser denominada como energia de 

anisotropia total (K). As anisotropias que constituem este agregado de energia são a energia 

magnetocristalina, magnetoestricção e a anisotropia de forma (SMIT et al., 1959). 

Existem algumas preferências em direções de magnetização em materiais magnéticos. 

Estas direções preferenciais refletem nos valores de anisotropia, quanto menor a anisotropia, 

maior a facilidade de magnetização e desmagnetização, não havendo direção preferencial. 

Uma maior energia anisotrópica indica que existe uma direção preferencial e que a 

magnetização será facilitada nesta direção. A intensidade da anisotropia afeta diretamente na 

magnetização do material, no qual interfere diretamente nas perdas magnéticas, 

permeabilidade, temperatura de Curie, entre outros (BUENO, 2003). 

Domínios magnéticos são caracterizados como regiões onde ocorre o alinhamento dos 

dipolos magnéticos na mesma direção, definido a um volume finito do material. Os domínios 

são segregados dos domínios adjacentes por uma região de transição conhecida como parede 

de domínio magnético ou simplesmente parede de Bloch (CHICKAZUMI, 1964). Estes 

domínios têm tamanho microscópico, no qual cada grão de um material policristalino pode 

conter mais de um domínio. Na inexistência de um campo magnético externo, a direção do 

alinhamento varia de domínio, resultando numa magnetização nula. Os domínios magnéticos 

apresentam magnetização espontânea abaixo da temperatura de Curie (Tc). Abaixo desta 

temperatura, o material experimenta uma magnetização intrínseca, conduzida pelo surgimento 

da energia de anisotropia e da formação elásticas estimulada pelo fenômeno de 
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magnetoestricção (PAULO, 2006). A partir do surgimento dos domínios magnéticos, o 

sistema consegue alcançar o estado de equilíbrio. 

A representação esquemática da parede de domínio magnético e os limites entre os 

domínios são apresentadas na Figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Paredes de domínio magnético (Parede de Bloch) e limite entre domínios. 

Fonte: Adaptado CHICKAZUMI, 1964 apud PAULO, 2006, p. 16. 

 

O nível de magnetização é induzido a um material magnético, quando o mesmo é 

submetido a um campo magnético de intensidade (H), onde ocorre um processo de 

ordenamento dos spins na direção do campo. Campo crítico (Hcrít) é caracterizado como o 

aumento da intensidade de campo que após essa região, faz com que a parede de domínio 

magnético entre em movimento. Sendo assim, ocorre uma expansão das regiões dos domínios 

magnéticos orientados no sentido do campo dispostos às custas das regiões com orientações 

distintas. No decorrer do processo, todos os spins estarão alinhados numa mesma direção e 

então terá alta magnetização. O grau de intensidade de magnetização está associado 

diretamente à estequiometria do material, indicando que há um limite físico para a intensidade 

de magnetização, denominado como magnetização de saturação (PAULO, 2006; VIEIRA, 

2009). 

Os valores do campo magnético (H) podem ser correlacionados com os valores de 

indução magnética (B), onde pode ser extraída diversas informações sobre o comportamento 

do material ferri ou ferromagnético, conforme ilustrado por Bezerra (2007) na Figura 5. 
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 A forma e a área da curva de histerese conferem informações relevantes sobre o 

material ferromagnético, de forma a dar condições para uma aplicação específica. Paulo 

(2006) defende que os deslocamentos dos domínios magnéticos em um material 

ferromagnético não é totalmente reversível e uma parte da magnetização permanece, quando o 

campo (H) se reduz a zero, conhecida como magnetização remanente (Ms). 

 

 

Figura 5. Curva de histerese apresentando a correlação da magnetização (M) com o campo 

magnético (H). 

Fonte: Adaptado KNABEL, 2005. 

 

 A permeabilidade magnética (μ) é a extensão na qual um material pode ser 

magnetizado, expresso como uma característica que depende da densidade de fluxo magnético 

(B), induzida por um campo magnético de intensidade (H) (Equação 1), sendo a 

permeabilidade inicial, μi, o valor limite de B/H quando H tende a zero (Equação 2) (PAULO, 

2006). 

µ = B / H       (1) 

 

µi = 1 / µ0 lim H → 0 B / H     (2) 

 

µ0 = 4π10
-7

 H/m (SI) ou 1 G/Oe (cgs).  A força magnetizante deve produzir uma densidade de 

fluxo de 1 mT (SI) ou 10 Gauss (cgs). 
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Albuquerque (1998) em concordância com Néel (1948) defende que as interações 

entre os spins dos íons magnéticos nos sítios A e B são ferrimagnéticas, sendo os spins nestas 

posições como antiparalelos (negativas). Na verdade, as interações A-A e B-B tendem 

também a ser negativas, mas não há como todas serem negativas coincidentemente. As 

interações A-B são mais intensas e antiparalelas, dessa forma, os momentos magnéticos de A 

são paralelos entre si, assim como os momentos de B.  

 Os processos rotacionais dos spins e o movimento das paredes de domínio magnético 

contribuem para os valores de permeabilidade magnética. Esse parâmetro pode ser visto como 

algo análogo à condutividade elétrica da lei de Ohm para circuitos elétricos, excluindo que a 

resistividade (ρ) é constante dentro de um grande intervalo de corrente elétrica, enquanto a 

permeabilidade (μ) é uma função complexa atribuída à densidade de fluxo magnético (B) 

(PAULO, 2006; VIEIRA, 2009). 

As propriedades magnéticas das ferritas conduzem a absorção da radiação 

eletromagnética na faixa de microondas principalmente na faixa de freqüências de 8 a 12 

GHz, pois geram uma perda de energia, que atua de forma construtiva (GUPTA, 1993). As 

ferritas de estrutura cúbica de espinélio apresentam propriedades caracterizadas como ferritas 

moles (magnetização não permanente, ou seja, se magnetizam e desmagnetizam, com grande 

facilidade) atuando em altas freqüências, compreendidas entre 100MHz e 500GHz (PINHO, 

2002).  

Melhores propriedades magnéticas das ferritas, como a permeabilidade magnética, 

magnetização de saturação, coercividade entre outras, podem ser obtidas e ajustadas pela a 

adição de íons metálicos divalentes e/ou trivalentes (SVEUM, 1995), dessa forma, 

potencializando a utilização dos íons de níquel e zinco (BIENKOWSKI, 1985) ou por 

modificação no processamento, isto é, preparação do pó, moagem, calcinação, entre outros 

(SANKPAL, 1998; COSTA et al., 2003b). 

Thomas et al. (2013) afirmam que o tamanho de partícula muito pequeno, em escala 

nanométrica, potencializa as características magnéticas do material, assim como a energia do 

tratamento térmico influencia no momento magnético, originando assim o fenômeno de 

superparamagnetismo. Características como rugosidade e aspectos superficiais, influenciam a 

excitação magnética das partículas superparamagnéticas de ferritas, diminuindo sua 

magnetização e limitando severamente as aplicações dessas partículas nanométricas. 
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Controlar os aspectos superparamagnéticos de nanopartículas é importante, a fim de melhorar 

as propriedades magnéticas para muitas aplicações, inclusive em ferrofluido e hipertermia. 

A permeabilidade de ferritas policristalinas aumenta com o aumento do tamanho de 

partícula, sendo descrita pela superposição dos mecanismos de magnetização de rotação dos 

spins policristalinos e movimentação das paredes de domínios (HU et al., 2005). 

Nas ferritas de níquel, se os íons de Fe
3+ 

estiverem distribuídos igualmente nos sítios 

tetraédricos e octaédricos, seus momentos magnéticos se cancelam e a magnetização total, se 

dar através dos momentos magnéticos dos íons Ni
2+

 (magnético), os quais se encontram nos 

sítios octaédricos da rede. Por conseguinte, os íons de Fe
3+

 podem não está distribuídos em 

ambos sítios, isso pode ocorrer por meio do aumento do momento magnético molecular pela 

adição de ferrita normal, como por exemplo, ZnFe2O4. Sendo assim, os íons de Zn
2+

 vão 

ocupar o sítio tetraédrico e obrigar um número igual de íons Fe
3+

 a abandonarem o sítio 

tetraédrico e irem para o octaédrico, o que promove um aumento adicional de magnetização 

nos sítios octaédricos, sendo o momento definido pela presença da fase normal e inversa. 

Deste modo, é possível produzir ferritas Ni-Zn com magnetização intrínseca, pela substituição 

apropriada dos íons metálicos (COSTA, 2003b). 

Costa et al. (2003) comprovam que a avaliação do contorno de grão das ferritas é 

importante, assim como o controle da espessura e tamanhos de contorno de grãos que é 

possível controlar os mecanismos de perdas e alta permeabilidade. A porosidade, tamanho, 

fases de fronteira do grão (contorno de grão) atuam também sobre a estrutura do domínio, da 

parede de domínios, largura e mobilidade das paredes. 

Brito (2006) reafirma em sua pesquisa, que os valores de permeabilidade magnética 

das ferritas são bastante modificados pelo tipo de processo de fabricação e pelos seus 

parâmetros. As variações de valores entre ferritas de mesma composição estão relacionadas às 

características microestruturais resultantes de variações no processo de obtenção. 

 Gabal et al. (2012) verificaram em sua pesquisa, que o teor de zinco tem influencia 

bastante significativa sobre as propriedades magnéticas dos sistemas. Ferritas apresentam 

temperatura de Curie em torno de 500°C e coercividade até poucas unidades de Oersted. A 

magnetização de ferritas de Ni-Zn pode ser explicada com base na distribuição dos cátions 

nos sítios A e B (ALBUQUERQUE, 1998), assim como nos conceitos expostos acima. 
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2.4.  FERRITAS Ni-Zn 

 

Ferritas Ni-Zn são um dos materiais magnéticos mais versáteis de uso abrangente, são 

materiais ferrimagnéticos, conhecido como materiais magnéticos macios ou  moles “soft”, na 

qual a sua estrutura cristalina é igual a do mineral espinélio, que apresentam magnetização 

permantente espontânea (YADOJI et al., 2003; GRUNBERGER, 1991; GUPTA, 1993; 

PARDAVI-HORVATH, 2000).  

Dentre a faixa de aplicação deste material, destacam-se dispositivos de baixa e alta 

freqüência, dispositivos de microondas, transformadores de potência em eletrônica, antenas, 

cabeçote de leitura/ gravação de dispositivo digital de alta velocidade entre outras. 

Características como elevada resistividade, baixas perdas dielétricas, baixas perdas por 

histerese e correntes parasitas (Foucault), altas densidades de fluxo de saturação, baixos 

campos coercitivos, alta permeabilidade magnética em altas freqüências (10-500 MHz), 

dureza mecânica, temperatura de Curie, elevada estabilidade química e custo relativamente 

baixo possibilitam essa gama de aplicação (YADOJI et al., 2003; BHISE, 1991; 

SUGIMOTO, 1999; RAHIMI et al., 2013). 

As ferritas Ni-Zn vêm sendo investigadas de forma minuciosa nas últimas décadas e 

muito tem sido divulgado no meio científico a respeito da importância destes materiais. Suas 

propriedades têm sido caracterizadas em relação a diversos fatores e sendo aperfeiçoadas com 

a aplicação de novas tecnologias que vêm sendo descobertos. Em relação às propriedades 

magnéticas das ferritas, a literatura demonstra que a permeabilidade magnética apresenta um 

valor constante até uma determinada freqüência, na qual acima desta a propriedade diminui 

rapidamente (BRITO, 2006). Referente as ferritas Ni-Zn está por volta de 1-10 MHz  

(BRITO, 2005; TSUTAOKA, 2003; BERA, 2005). As ferritas da série níquel-zinco são 

materiais elétricos interessantes, reforçado por Lima et al. (2006) no qual afirmam que desde 

1998, o mercado mundial de ferritas de estrutura de espinélio vêm crescendo e no 

determinado ano o consumo era da ordem de 7% a.a., havendo então uma necessidade 

tecnológica de obtenção de ferritas Ni-Zn de alta performance. 

Parâmetro importante para obtenção de ferritas com boas características 

microestruturais, morfológica e magnética é o tratamento térmico adotado. O tratamento em 

ferritas geralmente é feito em torno de 700 – 1000°C ao ar. Nas ferritas Ni-Zn chega-se a 

alcançar total mudança da estrutura cristalina em espinélio em determinadas temperaturas de 
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calcinação (REYNOLDS, 1991). O tamanho de partícula influencia na conversão da estrutura 

de espinélio (MAGEE, 1970), pois os pós com partículas menores são mais reativos. Sendo 

assim, a calcinação é um dos fatores decisivos das propriedades e desempenho finais da ferrita 

Ni-Zn, já que ela afetará a reatividade dos pós (BRITO, 2006).  

De acordo com Bezerra (2007) é necessário o controle da atmosfera de calcinação para 

impedir a formação de fases secundárias da ferrita. A Figura 6 apresenta o diagrama de 

equilíbrio Fe – O indicado no sistema binário  FeO e Fe2O3. A variação da pressão parcial do 

oxigênio de equilíbrio entre as fases no sistema é indicado na figura pelas linhas tracejadas. 

 

 

Figura 6. Diagrama Fe - O apresentado pelo sistema binário entre FeO e Fe2O3 

Fonte: VAN HOOK, 1976. 
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A proporção do oxigênio varia de acordo com a temperatura e a pressão e é observado 

de várias formas, principalmente numa proporção molar de Fe2O3. O composto FeO.Fe2O3 a 

proporção molar de Fe2O3 é 50%. Pode-se analisar o composto Fe3O4-δ e que de acordo com o 

diagrama, a wustita não confere com uma estequiometria ideal de FeO que é buscado pelo 

Fe
2+

, pois devido a uma razão que é trivalente o Fe
2+

 é deficiente do cátion (Fe1-xO). A 

hematita corresponde a Fe2O3 onde confere todo o ferro está no estado Fe
3+

. Diferentemente 

da magnetita (Fe3O4), no qual ocorre em uma composição estreita, intermediária e em 

temperaturas inferiores a 1000°C, decorrendo da pressão parcial de oxigênio, com intervalo a 

1350°C (BEZERRA, 2007). Reduzindo a pressão parcial de oxigênio ocorre a mudança de 

estado (redução dos íons) Fe
3+

 → Fe
2+

, assim como a retirada do oxigênio dos interstícios 

aniônicos da rede cristalina, segundo a expressão (3) descrita por Bezerra (2007): 

 

2 Fe
3+

 + 1 Ni
3+

 + 3 Vc + 1 O0
2-

  =  2 Fe
2+

 + 1 Ni
2+

 + 1 O2                       (3) 

3   3       8      2          3            3   4 

 

No qual Vc e Oo correspondem a vacância do cátion e do íon oxigênio da rede, 

respectivamente. Esta reação configura a redução, tal qual os mols de oxigênio saem da 

estrutura de espinélio unido a ausência correspondente a vacância do cátion. Desta forma, a 

reação resulta em uma perda de massa, enquanto a reação contrária acarreta no ganho de 

massa. 

As ferritas Ni-Zn de estrutura espinélio, pertencem ao grupo espacial Fd3m, sendo 

uma solução sólida cuja composição química é constituída por NiO, ZnO e Fe2O3. O óxido de 

ferro na fase de hematita (α-Fe2O3) compõe cerca de 70% em peso na composição da ferrita 

(RANE, 1994), as estruturas covalentes dos óxidos são mostradas na Figura 7. 

 

 

Figura 7.  Estruturas covalentes dos óxidos (a) Fe2O3, (b) NiO e (c) ZnO. 

Fonte: Adaptado SANTOS, 2011. 
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Quanto à estrutura de espinélio das ferritas Ni-Zn, são formadas por estruturas cúbicas 

constituídas de oito unidades do tipo AB2O4. Sendo A, representada por um cátion 2+ nos 

sítios tetraédricos e B a um cátion 3+ nos sítios octaédricos da estrutura CFC, cúbica de face 

centrada arranjada com o oxigênio, como mostra a Figura 8. 

. 

 

Figura 8. Estrutura do espinélio ferrita com posições (a) e (b) octantes vizinhos da 

célula unitária sendo mostrados de duas formas diferentes e (c) formação da célula unitária. 

Fonte: FIGUEIREDO, 2007. 

 

 No que se refere aos interstícios ocupados pelos íons da ferrita Ni-Zn, à presença de 

zinco não magnético no sítio tetraédrico e níquel magnético no sítio octaédrico, os íons de 

ferro de cada interstício experimentam uma distribuição de campos hiperfinos devido às 

diferentes quantidades de vizinhos magnéticos e não magnéticos. As preferências dos cátions 

podem ser alteradas, ocasionando mudanças no tamanho de partículas do espinélio ferritas 

(THOMAS et al., 2013). Existem elétrons desemparelhados na camada 3d nos íons de metais 

de transição como Fe
3+

, Ni
2+

, Zn
2+

. Nessa camada ocorre uma configuração de spin alto, 

devido os íons apresentarem desdobramentos dos níveis energéticos (tg e eg) (BLUNDELL, 

2006). 

 A distribuição eletrônica através das regras de Hund mostra que os íons Fe
3+

 têm 5 

elétrons desemparelhados e os íons Ni
2+

, apresentam 2 elétrons desemparelhados, decorrendo 

em 5 e 2 μb, de magnetização. Os cátions do interstício tetraédrico e do octaédrico configuram 



39 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

redes antiparalelas de spins. Sendo assim, dependendo da variação de x (teor de zinco) do 

sistema Ni1-xZnxFe2O4, os momentos magnéticos dos íons de ferro em parte se cancelam um 

ao outro, visto que 8 íons Fe
3+

 ocupam os sítios tetraédricos e 8 íons Fe
3+

 ocupam sítios 

octaédricos, decorrendo numa magnetização de 8 íons Ni
2+

, pois os 8 íons Fe
3+

 ocupam os 

interstícios A no qual anulam os 8 íons da B.  

Ao adicionar os íons não magnéticos de Zn
2+

 estes preferem ocupar os sítios 

tetraédricos, diminuindo a presença dos íons magnéticos de Fe
3+

. Além de tudo, a ação do 

cancelamento dos momentos dos spins é diminuída progressivamente até o limite de x=1, 

onde 100% dos íons não magnéticos de Zn
2+

 deveriam hipoteticamente se localizar no 

interstício A e toda magnetização tornaria dos íons do octaedro da rede, isento ao 

cancelamento e com total colaboração na magnetização. Dessa forma, o sistema do espinélio 

ferrita Ni1-xZnxFe2O4 levando em consideração a colaboração da magnetização de cada íon 

nos sítios tetraédricos e octaédricos e o efeito do cancelamento dos spins, a cela unitária 

concede a magnetização M em unidades de magnéton de Bohr para a ferrita com x=0,5, 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4, na Figura 9, onde o níquel tem preferência em ocupar os sítios octaédricos e 

o zinco ocupar os sítios tetraédricos (MOURA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação da magnetização teórica obtida da cela unitária da ferrita 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4. 

Fonte: Adaptado MOURA, 2008. 

 

A magnetização de saturação por molécula representa 48μb/8 = 6 μb/molécula, da cela 

unitária contendo 8 fórmulas moleculares, como pode ser visto na curva teórica para a ferrita 

Ni-Zn da Figura 10.  Na medida em que x=1 todos os 8 íons Zn
2+

 deveriam ocupar os 

 

Sítios tetraédricos (8 cátions):   4 Fe
+3

     4 Zn
+2 

 

      ↑↑↑↑  5µb/íon    0 µb 

 

 

 

Sítios octaédricos (16 cátions):  12 Fe
+3

    4 Ni
+2

 

     ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  ↓↓↓↓  2µb/íon 

 

M = 5µb(12 - 4) + 2µb(4) = 48 µb/ cela unitária  
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interstícios tetraédricos e os 16 íons de ferro os interstícios octaédricos, atribuído 5 elétrons 

desemparelhados a cada um e M = 5 μb colaborariam livremente para a magnetização efetiva 

de 80 μb/ cela unitária, assim como 10 μb/molécula, conforme ilustrado na Figura 9 

(MOURA, 2008). Pesquisadores questionam a disparidade observada entre as grandezas dos 

valores experimentais e teóricos, principalmente, ao grau de inversão que decorre por volta de 

x>0,5 do sistema M1-xZnxFe2O4, onde os íons de zinco iniciam a ocupação progressiva dos 

sítios octaédricos provocando uma diminuição significativa da magnetização da ferrita 

espinélio. 

 

   

Figura 10: Relação da magnetização de saturação em termos de magnétons de Bohr e 

percentuais de moléculas de vários espinélios M1-xZnxFe2O4 

Fonte: GOODENOUGH, 1963 apud MOURA, 2008, p. 39. 

 

A magnetização de saturação expressa em unidades de magnétons de Bohr por 

molécula, pode ser descrita a partir da equação 4. 

 

M = Pm x Ms           (4) 

          N x β 
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Onde M, é a magnetização de saturação em unidades de magnétons de Bohr por 

molécula; Pm, é o peso molecular; Ms, corresponde a magnetização de saturação, e β é o fator 

conversor para expressar o momento magnético por molécula, igual a 9,27x10
-21

 erg/ Gauss. 

A partir da relação da magnetização de saturação em termos de magnétons de Bohr e 

percentuais de moléculas de ferroespinélios, a magnetização das ferritas MgZn, CuZn, NiZn, 

CoZn, LiFeZn, MgZn, sendo todos os íons 2+, na teoria apresenta um comportamento 

crescente e linear quando adiciona o zinco, no entanto relação no comportamento 

experimental é um quanto diferente. 

Observa-se que o comportamento da magnetização em relação ao aumento da 

quantidade de Zn não segue literalmente essa teoria e em torno de x=0,5 (mol%) de Zn no 

sistema, há um sucessivo declínio na curva de magnetização (MOURA, 2008). 

Experimentalmente, ferritas do sistema Ni1-xZnxFe2O4, no intervalo 0,25 ≤ x ≤ 0,75, 

apresentam conseqüentemente, maiores valores da magnetização de saturação para x ≤ 0,5 e 

baixos valores em x > 0,5.  

 

 

2.5.  MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE FERRITAS 

 

Ferritas são normalmente produzidas pelo método cerâmico convencional de misturas 

de óxidos, em que compreende uma mistura mecânica de pós precursores, com consecutiva 

reação no estado sólido (FAWZI et al., 2010) a temperaturas relativamente altas (acima 

1200°C) entre os óxidos ou carbonato envolvidos no processo. Este método é o mais usado 

industrialmente, devido ao preparo facilitado, baixo custo e possibilidade de produção de pós 

de ferritas em larga escala. Dentre as desvantagens, este método apresenta um baixo controle 

estequiométrico, pouca homogeneidade química devido o processo de mistura e moagem, 

tamanho de partícula grosseiro entre outros (COSTA et al., 2003; COSTA et al., 2007).  

Diversos métodos vêm sendo desenvolvidos e aperfeiçoados, possibilitando a 

obtenção de ferritas, em laboratório, de partículas nanométricas de magnitude uniforme e de 

alta pureza. Métodos químicos têm apresentado diversas vantagens em relação ao método 

convencional de reação no estado sólido, tais como: possibilidade de obtenção de densidades 

relativas muito elevadas, chegando a 98% (TSENG, 1989), controle de formato de partícula e 

em escala nanométrica (BRITO, 2006). Já foi reportado (HALLYNK, 2006) a obtenção de 
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uma ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 com formato de agulhas, conforme pretendida e também no 

formato de partículas totalmente esféricas de ferrita Ni-Zn em uma matriz de sílica 

(STEFANESCU, 2006). 

Entre os métodos químicos de obtenção de ferritas podem-se citar sol-gel (ZHANG et 

al., 2013), hidrotermal (SADHANA et al., 2011), co-precipitação (ASHIQ et al., 2011), 

citrato precursor (BANERJEE et al., 2012b), reação de combustão (COSTA et al., 2011), 

eletrodeposição por anodização (SABA et al., 2012), deposição em banho alcalino (PAWAR 

et al., 2011), poliol (IBRAHIM et al., 2010), precursor de oxalato (SARANGI et al., 2010), 

precursores poliméricos (SIMÕES et al., 2009; JABELI MOEEN et al., 2010) entre outros. A 

síntese pelo método dos precursores poliméricos destaca-se como um método vantajoso, 

alternativo, sendo promissor no preparo de ferritas nanométricas, bem cristalinas e 

homogêneas.  

A complexidade de obtenção de ferritas níquel-zinco policristalinas, nanométricas, 

monofásicas e de boas propriedades magnéticas, está associada ao fato destas propriedades 

serem extrínsecas, e não intrínsecas, ou seja, dependentes das condições de processamento, 

tais como, método de síntese, temperatura, tempo de calcinação, atmosfera e razão de 

aquecimento. Deste modo, a ferrita não é totalmente determinada por sua composição química 

e estrutura cristalina, requer um controle das condições de processamento que viabilizem o 

controle da microestrutura e morfologia. Entretanto, a escolha adequada do método químico é 

o meio de obtenção de ferritas Ni-Zn de alta qualidade e bom desempenho (VIEIRA, 2009). 

A necessidade de aperfeiçoar as propriedades das ferritas, assim como sua utilização 

em aplicações tecnológicas altamente sofisticadas, tem atraído ademais o interesse dos 

pesquisadores na investigação de novas técnicas de obtenção e caracterização destes materiais 

ou mesmo no propósito de desenvolver novas composições e definir novas aplicações para as 

ferritas Ni-Zn (VIEIRA, 2009). Diante do exposto acima, será apresentada uma rápida 

descrição sobre pesquisas que mostram os métodos de sínteses mais usuais para preparação de 

ferritas com dopantes níquel e zinco e alguns resultados. 

Torquato et al. (2008), avaliaram o método de reação de combustão para obtenção de 

ferritas Ni-Zn-Cu calcinadas a 100°C/ 2h. Os resultados apresentaram fases secundárias, com 

partículas de tamanho entre 11 e 76 nm, parâmetro de rede da célula entre 8,40 e 8,42 Å com 

magnetização de saturação entre 54,31 e 77,8 emu/g e campo coercitivo entre 56 e 102 Oe. 

Ferritas da série Ni-Zn foram obtidas pelo método do citrato precursor por Mouallem-

Bahout et al. (2005). Os pós calcinados nas temperaturas de 650 a 900°C/ 15 horas 
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apresentaram fase única, com tamanho de partícula por volta de 20 – 90 nm, parâmetro de 

rede por volta de 8,36 – 8,44 Å e área superficial entre 6 - 15,84 m
2
/g. 

Sadhana et al. (2011), sintetizaram ferritas Mg-Cu-Zn pelo método hidrotermal com 

microondas com o objetivo de estudar a atenuação dos nanocristais na velocidade ultra-

sônica, obtendo tamanho de partícula entre 60 e 80 nm, fases secundárias, parâmetro de rede 

entre 8,41 e 8,43 Å, densidade entre 5,08 e 5,31 g/cm³, nas temperaturas de 750 e 900°C 

durante 30 minutos. 

Ferritas de composição Ni0,8Zn0,2Fe2O4 foram obtidas pelo método de síntese de co-

precipitação, tratadas termicamente entre 200 - 1200°C, obtendo fases secundárias e tamanho 

de cristalitos entre 22,96 a 248,2 nm. O parâmetro de rede variou entre 8,34 e 8,36 Å, 

apresentando densidade entre 2,417 e 5,375 (g/dm³), com magnetização de saturação máxima 

em torno de 59 emu/g (OLHERO et al., 2012). 

Sujatha et al. (2012), obtiveram ferritas Ni-Cu-Zn pelo método sol-gel, tratadas por 

500°C/ 3 horas e 900 e 1030°C/ 1 hora, com tamanho de partículas entre 41 – 63 nm e 

parâmetro de rede entre 8,38 e 8,41 nm. A magnetização de saturação das ferritas variou entre 

31,23 – 47,68 emu/g e o campo coercitivo entre 2 e 23,09 Oe. 

 

 

2.6.  SÍNTESE PELA ROTA DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS 

 

O método dos precursores poliméricos, também chamado de método Pechini, consiste 

na formação de uma resina polimérica originado pela poliesterificação entre cátions metálicos 

complexados (quelados usando ácidos hidrocarboxílicos) e um poliálccol, como o etileno 

glicol (PECHINI, 1967; COSTA et al., 2011). O aquecimento da resina acima de 300°C 

proporciona o rompimento das cadeias poliméricas e favorece a resina expandida, composta 

por um material pré-carbonizado, apresentando um reticulado macroscópico frágil, idêntica a 

uma espuma (COSTA et al., 2011). Este método é bastante utilizado na síntese de vários 

óxidos policatiônicos. 

No processo de síntese ocorre uma distribuição de cátions a nível molecular na 

estrutura do polímero. O aquecimento em torno de 100°C, em atmosfera de ar, promove uma 

reação de condensação entre o álcool e o quelato ácido, com o surgimento de moléculas de 

água, ocorre a poliesterificação e boa parte da água em excesso é retirada através da 
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evaporação, surgindo então uma resina polimérica no estado sólido para posterior obtenção 

dos pós (QUINELATO et al., 2001). 

Para a produção dos pós, a resina polimérica é decomposta através de tratamentos 

térmicos com o objetivo de eliminar os compostos orgânicos e obter a fase desejada. Dentre 

as vantagens deste método, destacam-se: processo de síntese facilitado, boa homogeneidade 

química, alto grau de pureza, bom controle estequiométrico das ferritas, possibilita obter pós 

nanométricos, temperatura de processamento relativamente baixa e baixo custo, visto que os 

reagentes utilizados são relativamente baratos, e não necessitam de aparelhagem sofisticada, 

entre outros (CUNHA et al., 2005). Além do mais, o método dos precursores poliméricos 

possui certa flexibilidade, já que o mesmo pode ser direcionado na obtenção de diversos 

óxidos, com estruturas distintas por simples ajuste de parâmetros (CUSHING, 2004; 

LAZAREVIC et al., 2009). A Figura 11 mostra as reações que ocorrem no método de síntese 

dos precursores poliméricos. 

 

Formação do citrato metálico 

 

Esterificação 

 

Figura 11. Representação esquemática do método dos precursores poliméricos, 

mostrando a reação de poliesterificação entre o citrato metálico e etilenoglicol. 

Fonte: Adaptado SANTOS, 2002. 
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O processo de calcinação tem como objetivo a eliminação de material orgânico e 

obtenção da fase cerâmica desejada (LAZAREVIC et al., 2009). A calcinação na temperatura 

em torno de 300°C ocasiona a ruptura das cadeias poliméricas e a combustão do material, 

também conhecida como pirólise. As temperaturas entre 300°C e 900°C provocam a oxidação 

dos cátions metálicos, formando cristalitos dos óxidos (LESSING,1989). 

 A desvantagem apresentada no método dos precursores poliméricos consiste no pouco 

controle sobre o tamanho de partículas, formato e morfologia. Diferentemente do método sol-

gel onde o metal se conduz parte constituinte da rede do gel, no método dos precursores 

poliméricos a síntese do material é formada pela poliesterificação do agente quelante a um 

álcool monohidroxílico (CUSHING, 2004; GALVÃO, 2010). Ocorre, sobretudo o 

aprisionamento dos íons metálicos no composto orgânico, o qual apresentam ligações fracas. 

Além disso, apresenta uma grande quantidade de perda de massa, formando aglomerados 

durante o processo de calcinação, devido o aquecimento adicional produzido pela calcinação 

do material e à combustão, conduzindo à formação de aglomerados com aspectos 

sinterizados. A temperatura de no mínimo 300°C é necessária para calcinar o material, sendo 

preciso para alguns agentes quelantes (complexados) temperaturas mais altas para o controle 

do tamanho de partículas (CUSHING, 2004). 

 

 

2.7. PROCESSAMENTO POR ENERGIA DE MICROONDAS 

 

A energia de microondas tem sido utilizada em diversas aplicações há mais de 60 

anos, e estas aplicações incluem alimentos, comunicação, tratamento médico, secagem, 

vulcanização da borracha, polímeros etc. Nas últimas décadas, tornou-se comum o uso do 

forno micro-ondas para processamento seja em indústria ou nas residências. Essa crescente 

utilização desse acessório se deve aos benefícios apresentados, tais como: rápida taxa de 

aquecimento e a economia quando comparado com os métodos convencionais de aquecimento 

(MENEZES; KIMINAMI, 2007).  Entretanto, desde a década de 60 a sua aplicação tem 

crescido bastante no campo científico e tecnológico, objetivando o processamento de 

materiais, visto que o mesmo apresenta uma série de vantagens em relação aos métodos de 

aquecimentos convencionais (BINNER, 1990).  
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Na área da ciência e engenharia de materiais, o tratamento de materiais por forno 

microondas vem ganhando cada vez mais importância em diversas aplicações, principalmente 

no processamento de materiais cerâmicos, sendo aplicado na síntese, secagem, calcinação, 

decomposição de espécies gasosas por microondas de plasma e sinterização desses materiais, 

devido as diversas vantagens apresentadas, tais como: menor tempo de processamento, 

redução no consumo de energia e aperfeiçoamento da microestrutura dos materiais 

(MENEZES et al., 2007; WU, 2002; SILVA, 2010). 

No campo da química e da ciência dos materiais, o interesse principal do uso de 

tecnologia de microondas se apresenta na síntese de compostos orgânicos e inorgânicos e no 

tratamento térmico de materiais, seja em laboratório ou em indústria. No entanto, o interesse 

do uso de microondas pelos pesquisadores se concerne na redução de etapas em muitas 

sínteses e melhoria de propriedades em cerâmicas tecnológicas, e o seu uso tem se mostrado 

uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de novos métodos, com o propósito de 

otimizar as sínteses (KEYSON, et al. 2006; ALVAREZ, 2008). Segundo Oghbaei (2010), o 

processamento de materiais por microondas foi mais limitado até o ano 2000, passando então 

a ser utilizado em cerâmicas, semicondutores, materiais inorgânicos e poliméricos. Verificou-

se que tratamentos como calcinação e sinterização por microondas também podem ser 

aplicados de forma mais eficiente e eficaz para pós como metais e muitas cerâmicas 

(OGHBAEI, M; MIRZAEE, O. 2010). 

No processamento de materiais por este método alternativo, utiliza-se forno de 

microondas doméstico adaptado. O equipamento consiste de uma série de adaptações, o 

controle interno do microondas é modificado e substituído por um controle externo, através de 

um controlador de temperatura constituído por um sensor de temperatura, a qual é monitorada 

por um termopar conectado na parte traseira do microondas, além de ser constituído por  

rampa de aquecimento, temporizador, o porta amostra (composto por alumina) onde se 

adiciona o material absorvedor de microondas, conhecido como susceptor e um isolante à 

base de SiO2 – Al2O3 cobrindo o porta-amostra para diminuir a perda térmica para a cavidade 

do forno (SILVA, 2010), como mostrado na Figura 12.   

 



47 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

 

Figura 12. Características de um forno de microondas doméstico modificado a um 

controlador de temperatura externo. 

Fonte: KEYSON et al., 2006. 

 

O elemento susceptor tem como objetivo absorver a radiação microondas, transformar 

em energia térmica e transferir a energia para a amostra. O condicionamento da transferência 

de calor do susceptor para amostra pode ser monitorado adicionando o material absorvedor de 

energia microondas nas duas faces do monólito (KRELL, 1999). 

O método de síntese assistido por energia de microondas é bastante simples e fácil de 

manusear na preparação de pós de ferritas que pode ser aplicada a sistemas de óxidos simples 

ou complexos (SERTKOL et al., 2009). 

 

 

2.7.1. Interação das Microondas com o Material 

 

Microondas (MO) são ondas eletromagnéticas e não-ionizantes, com freqüência em 

torno de 300MHz e 30 GHz, compreendendo 1mm a 1m o comprimento de onda, 

encontrando-se próximas às ondas de rádio, no espectro eletromagnético (ALVAREZ, 2008). 

Esta faixa de freqüência tem possibilitado o uso da energia de microondas na área industrial, 

científica e médica, sendo assim, regulamentada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Segundo Clark (1996), as freqüências principais estão na faixa de 433 MHz, 915 MHz e 2450 

MHz, sendo a mais utilizada a de 2,45 GHz que é a utilizada nos fornos microondas 

domésticos. 
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A origem do aquecimento por microondas, ou dielétrico, decorre a partir de dois 

mecanismos principais, no qual há uma transferência de energia eletromagnética em calor. A 

transferência de calor por esses mecanismos pode ser por orientação dipolo-dipolo (mais 

importante) e por condução iônica. No primeiro mecanismo, a energia necessária para 

polarização eletrônica e atômica é bem maior do que aquela que é fornecida pelas freqüências 

de microondas e que cobre, a nível molecular, a distorção da distribuição eletrônica da 

molécula e a rotação dos dipolos. No mecanismo de condução iônica, o aquecimento é por 

fricção, no qual ocorre a migração dos íons dissociados a partir da ação de um campo 

magnético, resultando numa tensão mecânica que se manifesta na forma de calor no interior 

do material. As perdas de energia dependem do tamanho, condutividade e da carga dos íons 

dissolvidos e a partir da interação destes com o material (ALVAREZ, 2008). 

Diferentemente do aquecimento convencional, a amplitude do aquecimento por 

microondas depende das características dielétricas dos compostos. No aquecimento 

convencional, a energia é transmitida para o material, através da condução e radiação de calor, 

a partir da superfície do material. Em contrapartida, a energia no aquecimento por microondas 

é liberada imediatamente dos materiais, por interação com o campo eletromagnético 

(ALVAREZ, 2008; OLIVEIRA, 2007). 

No aquecimento convencional, o aquecimento é de fora para dentro, sendo aquecido 

primeiro a superfície do material e propagando para dentro, a partir de um gradiente de 

temperatura. A transferência radiativa de calor ocorre através do espaço, sob a forma de ondas 

eletromagnéticas, não havendo necessidade de um meio material como suporte. A 

transferência de calor por convecção ocorre a partir de um corpo a certa temperatura que está 

em contato com um fluido a uma temperatura distinta. Sendo o fluido em contato com o 

material sempre renovado devido à alteração das propriedades do fluido induzida pela 

transferência de calor. A transferência de calor por condução é característica do transporte a 

partir dos sólidos, sendo os elétrons de condução e/ ou vibrações da rede cristalina 

(CHINELATTO et al., 2006). 

O aquecimento por microondas é volumétrico, sendo o calor gerado no interior do 

material até aquecer todo o volume, ou seja, o calor é de dentro para fora. O mecanismo de 

aquecimento por microondas é vantajoso devido ao maior processo de difusão, aumento das 

reações, melhores propriedades físicas e mecânicas e propriedades únicas, características não 

observadas nos processos convencionais (OGHBAEI, M; MIRZAEE, O. 2010; SERTKOL et 

al., 2009). 
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Em relação a interação do material com as microondas, eles podem ser caracterizados 

em três grupos principais: transparentes, opacos e de absorção,  como mostra da Figura 13. Os 

materiais transparentes a radiação microondas, são materiais dielétricos de baixa perda, no 

qual as microondas podem passar sem quaisquer perdas. Os materiais opacos (condutores), 

são os materiais onde as microondas são refletidas e não conseguem penetrar (propriedade 

requerida para detecção de radares). E os de absorção, o qual tem perda elevada de 

microondas absorvidas pelos materais, em função do valor do fator de perda dielétrica. Ainda 

podendo haver uma quarta forma de interação que é um absorvedor misto. Este tipo de 

interação é observada em materiais compósitos ou materiais de várias fases em que uma das 

fases é um material de elevada perda, enquanto o outro é um material de baixa perda. Pode-se 

adquirir significativas características de processamento de materiais absorvedores mistos por 

microondas, no qual o aquecimento é seletivo (OGHBAEI, M; MIRZAEE, O. 2010). 

 

 

Figura 13. Resposta dos materiais a interação com as microondas 

Fonte: CLARK et al., 1996; MENEZES, 2007. 

 

 

As cerâmicas são usualmente transparentes às microondas, entretanto, quando são 

aquecidas acima de uma temperatura, denominada temperatura crítica, passam a absorver 

rapidamente a radiação microondas (MENEZES et al., 2007). 
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2.7.2. Calcinação por Energia de Microondas  

 

Uma etapa importante para obtenção de boas propriedades da Ferrita Ni-Zn é a 

calcinação. O tratamento térmico de calcinação pouco tem sido investigado na 

microtecnologia de materiais. Entretanto, com a ascensão da nanotecnologia em cerâmicas, 

vem se tornando evidente a busca por técnicas de tratamentos que mantenham a integridade 

das partículas (dos pós) e da microestrutura das mesmas (NONO, 2006). 

Não há muitos trabalhos na literatura descrevendo o uso de tecnologia de microondas 

para calcinação de materiais cerâmicos, sendo as cerâmicas transparentes às microondas na 

temperatura ambiente ou em baixas temperaturas (KATZ, 1992; CLARK et al., 1996; WU, 

2002). No entanto, há uma exigência de combinar o aquecimento por energia de microondas 

com outras fontes de aquecimento (MENEZES et al., 2007). A técnica mais eficiente e 

utilizada é o aquecimento híbrido, utilizando um sistema de aquecimento através de um 

material com altas perdas dielétricas e estabilidade estrutural elevada em altas temperaturas, 

conhecido como susceptor (MENEZES et al., 2007; SILVA, 2010). O susceptor absorve 

energia de microondas e transmite esse aquecimento para o material, até que o mesmo se 

torne absorvedor de microondas (SUTTON, 1989).  

No que conduz a influência do tratamento térmico por energia de microondas, pode-se 

destacar a atuação das microondas concentradas na região do pescoço de duas partículas 

interligando-as, sendo reforçada pelo transporte de massa iônica no contorno de grão ou 

região do pescoço. O aquecimento de materiais por microondas está intimamente relacionado 

com as suas propriedades dielétricas e estruturas de defeitos (OGHBAEI, M; MIRZAEE, O. 

2010). 

O tratamento térmico de pós por microondas, como a calcinação, requer 

conhecimento, e sua combinação com outras fontes de aquecimento pode oferecer vantagens 

significativas no processamento cerâmico. A calcinação do pó cerâmico por microondas se 

mostra viável em menor temperatura do que a convencional, apresentando fases cristalinas em 

temperatura mais baixa quando comparada com a tratada convencionalmente. Os pós tratados 

por energia de microondas apresentam tendência de formar aglomerados de nanopartículas. 

Entretanto, o uso da técnica de microondas para tratamentos térmicos, potencializa e preserva 

as características dos pós (SILVA, 2010). 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados, os reagentes de partida da 

síntese e procedimento para obtenção das amostras calcinadas em diferentes temperaturas. 

Serão apresentados os detalhes da síntese pelo método dos precursores poliméricos e obtenção 

do material, por fim será mostrada uma breve descrição das técnicas de caracterização 

empregadas. 

 

3.1. MATERIAIS 

 

Os reagentes utilizados no desenvolvimento deste trabalho são de alto grau de pureza, 

e não foram submetidos a nenhum tratamento prévio. A Tabela 1 apresenta os reagentes de 

partida utilizados na síntese, o grau de pureza e a procedência. Os valores mostrados na 

Tabela 1 conduziram os cálculos da estequiometria no preparo das ferritas, sintetizadas numa 

relação de 3 mols de ácido cítrico para 1 mol de metal, ocorrendo então a participação do 

metal na formação do citrato. A relação entre ácido cítrico e o etilenoglicol foi de 60% (AC): 

40% (EG) na proporção estequiométrica para obtenção dos pós de ferrita Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 

≤ x ≤ 0,75 mols). 

 

Tabela 1 - Reagentes de partida utilizados na preparação da síntese. 

 

Reagentes Fórmula Química Pureza Procedência 

Ácido Cítrico 

Monohidratado 

C6H8O7 99,5% VETEC 

Nitrato de Ferro III 

Nonahidratado 

Fe(NO3)3.9H2O 98% SYNTH 

Nitrato de Níquel 

Hexahidratado 

Ni(NO3)2.6 H2O 98% CROMATO  

 

Nitrato de Zinco 

Hexahidratado 

Zn(NO3)2.6 H2O 99% SYNTH 

Etilenoglicol C2H4(OH)2 99% SYNTH 

 

 Para produzir 5g de material de ferrita Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 ≤ x ≤ 0,75 mols) foram 

utilizadas as massas apresentadas na Tabela 2, valores apresentados a partir dos cálculos 

estequiométricos.  
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Tabela 2 – Massas dos reagentes utilizados na síntese das ferritas Ni-Zn. 

 

Reagentes Fórmula 

Química 

Massas Utilizadas 

  Ni0,75Zn0,25Fe2O4 

(x = 0,25) 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

(x = 0,5) 

Ni0,25Zn0,75Fe2O4  

(x = 0,75) 

Ácido Cítrico  C6H8O7 40,057 g 39,792 g 39,508 g 

Nitrato de Ferro Fe(NO3)3.9H2O 17,113 g 17,00 g 16,879 g 

Nitrato de 

Níquel 

Ni(NO3)2.6 H2O 4,62 g 3,059 g 1,518 g 

Nitrato de Zinco Zn(NO3)2.6 H2O 1,575 g 3,129 g 4,661 g 

Etilenoglicol C2H4(OH)2 26,705 g 26,528 g 26,338 g 

 

 

3.2. MÉTODOS 

 

O método dos precursores poliméricos se baseia na capacidade de certos ácidos 

hidróxi-carboxílicos (neste caso o ácido cítrico) dissolvidos em água, têm de se complexar 

com íons de metais (Fe
3+

, Ni
2+

, Zn
+2

) aumentando a homogeneidade na mistura, sendo então 

complexados. O ácido cítrico é formado por três carboxilas e um grupo hidroxila que por sua 

vez, interage com os íons de metais eletropositivos através dos íons de oxigênio 

eletronegativos, conforme Figura 14.  

 

Figura 14.  Reação de complexação e polimerização no Método dos Precursores Poliméricos 

Fonte: Adaptado MOTTA, 2008. 
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O processo de síntese por precursores poliméricos foi realizado de acordo com a 

relação ácido cítrico/cátions metálicos na proporção de 3:1 mols em um béquer sob 

aquecimento e agitação magnética constante, com adição de água destilada, para garantir a 

homogeneização de todos os componentes, em temperatura compreendida em torno de 80°C 

por 2 h. 

 

3.2.1. Síntese e obtenção dos pós Ni1-xZnxFe2O4 

 

Os pós de Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 < x < 0,75 mols) foram obtidos através do método de 

síntese dos precursores poliméricos (Método Pechini). O ácido cítrico monohidratado 

[C6H8O7.H2O] foi adicionado à água (temperatura ~ 60°C), em seguida adicionados os 

nitratos metálicos a temperatura de 75°C; nitrato de ferro [Fe(NO3)3.9H2O], nitrato de níquel 

[Ni(NO3)2.6H2O], nitrato de zinco [Zn(NO3)2.6H2O] e por fim, o etileno glicol (C2H4(OH)2). 

A solução foi submetida à temperatura final de 110°C, até a formação da resina. A resina 

polimérica precursora foi pirolisada em forno mufla marca Marconi a uma temperatura de 

350°C durante 2 horas com taxa de aquecimento 10°C/minuto, com o objetivo de remover o 

material orgânico.  

Após a pirólise, o material obtido foi triturado em um almofariz e cadinho de sílica, 

peneirado em malha ABNT n° 60 e calcinado nas temperaturas 500, 650, 800 e 950ºC em 

atmosfera de ar, durante 2 horas em forno convencional resistivo do tipo mufla, de marca 

Marconi com taxa de aquecimento de 10°C/minuto e nas mesmas temperaturas em forno 

microondas marca Fortelab, com atmosfera de ar, durante 30 minutos com taxa de 

aquecimento de 10°C/minuto com controlador FE50RPN pré-programado. A Figura 15 ilustra 

o fluxograma da síntese e obtenção da ferrita Ni-Zn. 
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Agitação e aquecimento constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Fluxograma da síntese e obtenção da ferrita Ni-Zn por precursores poliméricos. 

Água Destilada 

Nitrato de Ferro 

Fe(NO3)3.9H2O - 75°C 

Nitrato de Níquel 

Ni(NO3)2.6H2O - 75°C 

 

Desaglomeração 

Almofariz  

Calcinação Convencional 
Temp. = 500, 650, 800 e 950°C 

tempo = 2 horas 

Taxa de aquecimento = 10°C/min 
 

Calcinação por Microondas 
Temp. = 500, 650, 800 e 950°C  

tempo = 30 minutos 

Taxa de aquecimento = 10°C/min 
 

Caracterização 

DRX, FTIR, MEV, EDS, VSM 

Caracterização 

DRX, FTIR, MEV, EDS, VSM  

Caracterização 

TG/DSC, FTIR 

Citrato de Fe 

Citrato de Fe e Ni 

Citrato de Fe, Ni 

e Zn 

Polimerização 

Nitrato de Zinco 

Zn(NO3)2.6H2O - 75°C 

 

Etileno glicol (EG) 

C2H4(OH)2 - 80°C/ 2h 

 

Dissolução do AC 
à  60°C  ≈ 10 min. 

 

Pirólise - 350°C/ 2h 

Tx. de aquec.=10°C/min 
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3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Os pós de Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 < x < 0,75 mols) foram caracterizados utilizando as 

técnicas de Análises Térmicas (TG/DSC), Difração de Raios X (DRX) e Determinação de 

Tamanho de Cristalito, Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (EDS) e Medidas Magnéticas (MAV/ VSM). 

A influência das características microestruturais, morfológicas e magnéticas foram 

investigadas devido à importância de se entender a relação da estrutura e propriedades da 

ferrita Ni-Zn. 

 

3.3.1. Análises Térmicas (TG/DSC)  

 

As análises térmicas (TG/ DSC) compreendem as medidas de propriedades físicas e 

químicas das amostras avaliadas em relação à temperatura controlada e pré-programada. O 

objetivo da análise termogravimétrica (TG) é verificar as alterações na massa de um composto 

em função da temperatura ou do tempo (WEST, 1984). A calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) tem como objetivo mensurar a diferença de energia fornecida a um composto e a um 

material de referência, termicamente estável, em função da temperatura controlada e pré-

programada, verifica as variações de entalpia e outros fenômenos relacionados à perda de 

massa. 

As análises térmicas foram realizadas em um analisador termogravimétrico modelo 

Netzsch STA 449F3. A massa utilizada na análise foi em torno de 15 mg, na presença de um 

fluxo de ar sintético de 60  mL/ min e taxa de aquecimento de 10°C/ min até a temperatura de 

950°C. 

 

3.3.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A radiação de raios X apresenta a propriedade de atravessar o material e de ser 

difratada pelos átomos dos constituintes. A técnica da difração de raios X (DRX) possibilita a 

determinação dos parâmetros cristalográficos e dos arranjos atômicos na rede cristalina. 

Cerâmicas exibem microestruturas, caracterizadas por fases cristalinas presentes, fases 
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amorfas, orientação e tamanho de cristalito. A difração de raios X é uma técnica de enorme 

aplicação na caracterização estrutural de materiais policristalinos. 

A análise por difração de raios X (DRX) das ferritas  Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 ≤ x ≤ 0,75 

mols) foram realizadas em um difratômetro modelo Shimadzu XRD 7000, radiação CuKα, 

tubo de alvo de cobre, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA. O ensaio de DRX foi 

realizado na forma de pó, sendo aplicado apenas nas amostras calcinadas por exibirem as 

fases desejadas. 

 

 

3.3.2.1. Determinação de Tamanho de Cristalito 

 

O tamanho médio de cristalitos Dhkl (δ) foi determinado através dos dados da difração 

de raios X, pelos planos basais (220), (311), (511), (440) e calculado pela equação de Scherrer 

(Equação 5) e a microdeformação ε foi calculada pelo método de Williamson-Hall (Equação 

6). 

 δ =  0,9λ   (5) 

         βcosθ 
 

    βcosθ = 0,9λ + (2ε) sin θ         (6) 

     δ     

 

Onde, λ é o comprimento de onda da radiação do material usado no difratômetro 

(CuKα = 1,54 Å), θ é o ângulo de Bragg equivalente (ângulo de difração), β é a largura a meia 

altura de um pico de difração (FWHM), δ é o tamanho dos cristalitos e ε é a microdeformação 

da rede. O parâmetro β foi calculado utilizando a seguinte equação: 

        ____________ 

     β =   √(β
2
exp - β

2
inst)        (7) 

 
 Onde βinst corresponde à largura instrumental obtido de um pó padrão que tenha um 

tamanho de partícula muito grande, sendo utilizado o pó de silício (Si), e  βexp corresponde à 

largura experimental da ferrita a ser analisada. 

 O parâmetro de rede foi calculado pelo programa UnitCell – 97 (UNITCELL; 1997), 

através do refinamento a partir dos dados da difração de raios X do pó. A densidade da ferrita 

obtida por DRX foi calculada por intermédio da seguinte equação (KAMBALE et al., 2010): 
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Dx (Ferrite) = 8M              (8) 

   N x a
3
 

 

 Onde M corresponde ao peso molecular do composto da ferrita; N o número de 

Avogadro (6,023x10
23

 mol
-1

); e a
3
 representa o volume da célula unitária. A densidade teórica 

utilizada foi 5,30 g/cm
3
 a partir da ficha JCPDF 08-0234 do pacote de dados do programa da 

SHIMADZU. 

 

3.3.3. Espectroscopia de Absorção na Região do Infra-Vermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

A técnica de caracterização por espectroscopia no infravermelho (FTIR) possibilita 

obter um conhecimento sobre a estrutura molecular e as ligações químicas envolvidas. Esta 

técnica investiga o comportamento da interação da radiação eletromagnética no infravermelho 

com a matéria, dentre seus objetivos a identificação das bandas de energia dos átomos 

constituintes de uma molécula. 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho por transformada de fourier 

foi obtida através de um espectrofotômetro  de infravermelho modelo Shimadzu IR – Prestige 

– 21, utilizando 32 varreduras, com resolução de 4 cm
-1

, intervalo de 2 cm
-1

, utilizando a faixa 

de espectro de 4000 a 250 cm
-1

. Os espectros foram obtidos no modo de refletância total 

atenuada (ATR) no qual foram realizadas pela análise direta sobre o cristal de seleneto de 

zinco.  

 

3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Com o propósito de obter informações sobre a morfologia e tamanhos aproximados de 

partículas, as amostras calcinadas nas temperaturas de 500°C, 650°C, 800°C e 950°C em 

forno convencional e por energia de microondas foram submetidas à análise de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), caracterizado quanto à textura, topografia e o aspecto 

superficial dos pós. 

A análise ocorre a partir da emissão de feixe de elétrons na superfície da região da 

amostra a ser analisada. O feixe de elétrons é emitido por um tubo de canhão de emissão de 
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elétrons através de um filamento de tungstênio. A interação do feixe de elétrons com a 

superfície do material, resulta em uma série de radiações emitidas, entre elas os sinais de 

elétrons retroespalhados. A microscopia eletrônica de varredura da ferrita foi obtida através de 

um microscópio modelo TM 3000 da Hitachi, utilizando uma tensão de 15 kV, sendo o 

material disposto em porta amostra metálico, com o auxílio de uma fita condutora a base de 

carbono.  

 

3.3.5. Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS) 

 

 A espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS) é uma técnica de 

caracterização usada para análise elementar e determinação química de uma amostra. É uma 

técnica derivada da espectroscopia por fluorescência de raios X, baseada na averiguação dos 

elementos químicos por intermédio das interações entre radiação eletromagnética ou partícula 

e matéria, através de raios X emitidos pela superfície da amostra como resposta a incidência 

de elétrons. Sendo caracterizados através dos raios x específicos de cada elemento, sendo, 

portanto identificados. 

A análise por EDS foi realizada com o auxílio do MEV, utilizando um espectrômetro 

de energia dispersiva de raios X modelo Hitachi SwiftED 3000, com detector de silício, 

resolução de 161 eV, com tensão de 15 kV.  

 

3.3.6.  Magnetometria por Amostra Vibrante (VSM) 

 

VSM (do inglês, Vibrating Sample Magnetometer) é um magnetômetro de amostra 

vibrante desenvolvido por Foner (Foner – 1959), que segundo Santos (2011) é o mais usado 

nos laboratórios de pesquisa. Definido pela sua simplicidade de funcionamento e seu 

desempenho na caracterização de materiais ferromagnéticos, ferrimagnéticos e diamagnéticos. 

A representação esquemática do VSM pode ser observada na Figura 16. A amostra é 

submetida a uma vibração em uma determinada freqüência f, sendo induzida nas bobinas de 

detecção uma tensão alternada de freqüência semelhante, essas bobinas sendo denominadas 

de bobinas captadoras. 
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Figura 16. Representação esquemática de um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) 

 Fonte: Adaptado SANTOS, 2011. 

 

A análise por VSM consiste na fixação da amostra na extremidade de uma vareta 

rígida, sendo o campo aplicado na direção transversal ou longitudinal à orientação de 

vibração. Utiliza-se um amplificador para amplificar e selecionar os sinais de certa freqüência 

e fase (dispositivo auto phase), sendo um amplificador com excelência de fase de sinal de 

referência. As bobinas de detecção atuam como um sensor de interpretação do magnetômetro, 

no qual identificam um determinado campo AC produzido por meio da vibração da amostra.  

O objetivo de um magnetômetro (VSM) é mensurar a magnetização de um material 

através da aplicação de um campo magnético externo. A análise por VSM é medida em 

temperatura ambiente, no qual fornece medidas de propriedades magnéticas de um material 

em função do campo magnético aplicado.  

O comportamento magnético das amostras foi investigado a partir das medidas 

magnéticas obtidas por um VSM através das curvas de histerese de magnetização M (emu/g) 

em função do campo magnético aplicado H (kOe). Para a calibração do equipamento foi 

utilizado uma amostra de níquel, com massa 0,011 g e magnetização de saturação Ms = 54,9 

emu/g. Aproximadamente 0,5 g das amostras de ferrita foram envolvidas com fita de teflon, 

depositadas em uma cápsula e presas em um tubo de suporte que funciona como porta amosta, 
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sendo então submetidas a análise. Parâmetros como magnetização de saturação (Ms), 

magnetização remanente (Mr) e coercividade (Hc) foram extraídos em temperatura ambiente 

através de um campo magnético aplicado de -100 kOe a 100 kOe.  
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4.    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados e análises de medidas propostas no 

capítulo anterior de forma associada. Será apresentada uma seqüência de análises de 

resultados e discussões referentes às caracterizações estruturais, morfológicas e magnéticas. 

 

4.1. ANÁLISES TÉRMICAS (TG/DSC) 

 

 As ferritas Ni-Zn foram pirolisadas a 350°C durante 2 horas. Os pós de diferentes 

estequiometrias foram analisados por TG/ DSC (análise termogravimétrica e calorimetria 

exploratória diferencial) no qual apresentaram informações em relação à decomposição e 

perda de massa em diferentes etapas. A Figura 17 apresenta as análises térmicas dos pós 

precursores da ferrita Ni-Zn. A partir da curva da análise TG observa-se que as amostras 

apresentam uma perda de massa inicial entre 28 a 235°C para a ferrita Ni0,75Zn0,25, ferrita 

Ni0,5Zn0,5, ferrita Ni0,25Zn0,75, atribuída à evaporação de material volátil, especificamente da 

evaporação da água, oriundas da dissolução do ácido cítrico em água no processo de obtenção 

de citratos metálicos, além de gases adsorvidos do composto. 

 Observa-se uma perda de massa significativa em torno de 254°C até 411,86°C para a 

ferrita Ni0,75Zn0,25 apresentando um percentual de 76,75%, da mesma forma observa-se uma 

perda de massa de 73,34% para a ferrita Ni0,5Zn0,5 entre 234°C e 382,86°C e uma perda de 

63,84% entre 262°C até aproximadamente 423,30°C para a ferrita Ni0,25Zn0,75. Estas perdas de 

massas significativas estão associadas à combustão dos compostos orgânicos e a 

decomposição dos resíduos de nitratos, no qual posteriormente possibilitaram a formação de 

óxidos e cristalização do material. Os compostos CO, CO2, H2, N e N2 podem conduzir a 

volatização com uma maior perda de massa. Devido a ausência de outros picos até a 

temperatura de 1000°C o material se apresentou termicamente estável, comprovando alta 

estabilidade térmica das ferritas Ni-Zn, de acordo com as afirmações de Bhise (1991), Yadoji 

et al. (2003) e Rahimi et al. (2013). 

Observam-se semelhanças no comportamento das curvas TG e DSC para as três 

composições de ferritas Ni-Zn, apresentando altas perdas de massas, sendo característico do 

material obtido pelo método dos precursores poliméricos. A equação 3 explica as perdas de 

massas pela reação oxidação-redução em relação ao teor de zinco (expressão em relação ao 
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níquel). A reação da equação 3 configura a redução, onde os mols de oxigênio saem da 

estrutura de espinélio junto a ausência correspondente a vacância do cátion, no qual depende 

da estequiometria (teor de zinco) e caracteriza uma maior perda de massa para a ferrita 

Ni0,75Zn0,25. 
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Figura 17. Análises térmicas por TG/ DSC dos pós precursores da (a) ferrita Ni0,75Zn0,25; (b) 

ferrita Ni0,5Zn0,5; (c) ferrita Ni0,25Zn0,75 
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A partir da curva DSC é possível observar uma menor liberação de energia para a 

composição ferrita Ni0,25Zn0,75. A ferrita Ni0,75Zn0,25 apresentou um pico exotérmico de 14,57 

(µV/mg) em 346,28°C atribuído a combustão de material orgânico, em que ocorre a liberação 

de energia e a conseguinte reação de oxidação dos íons Ni
2+

 que permanecem na estrutura de 

espinélio. Já a ferrita Ni0,5Zn0,5 apresentou um pico exotérmico com uma liberação de 20,69 

(µV/mg) em 341,40°C, referente a liberação de energia na combustão de material orgânico. A 

ferrita Ni0,25Zn0,75 apresentou um pico exotérmico significativo com uma liberação de 11,86 

(µV/mg) em 380,43°C. Esses picos exotérmicos estão atribuídos a liberação de energia na 

combustão de compostos orgânicos, acompanhada pela liberação de CO2 e NO, e por 

conseqüência a cristalização da fase cúbica espinélica concordando com os resultados de TG e 

de acordo com a literatura (JIANG et al., 2011).  

Foi observado pelos gráficos de TG e DSC que a ferrita Ni0,5Zn0,5 cristaliza-se em uma 

temperatura mais baixa se comparada com as demais, bem como precisa de uma maior  

energia para transformação, sendo atribuído este evento a variação de entalpia (ΔH) do 

sistema. A variação de entalpia pode ser compreendida no sistema de Ferrita Ni-Zn como a 

energia de transformação da fase amorfa para cristalina (RAHIMI et al., 2013). Para a ferrita 

Ni0,25Zn0,75 o sistema necessita de menor energia de transformação (ΔH) para ocorrer a 

mudança de fase. Segundo Marins (2005), pela variação de energia do sistema, o aumento do 

teor de zinco na estrutura da ferrita Ni-Zn favorece a formação de fases adicionais, estando de 

acordo com os resultados dos difratogramas de raios X apresentados no tópico a seguir. 

 

 

4.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 As ferritas de Ni0,75Zn0,25, Ni0,5Zn0,5 e Ni0,25Zn0,75 foram caracterizadas quanto à 

estrutura cristalina e padrões cristalográficos através de difratogramas de raios X.  

As Figuras 18 e 19 apresentam os difratogramas de raios X da ferrita Ni0,75Zn0,25 

calcinadas em diferentes temperaturas em forno convencional durante 2 horas e forno 

microondas durante 30 minutos, respectivamente.  

Na Figura 18 observar-se a formação da fase majoritária ferrita Ni-Zn (grupo espacial 

Fd3m) em todas as temperaturas, apresentando estrutura ordenada com picos bem definidos e 

perfeitamente indexados conforme a ficha padrão JCPDS 08-0234, apresentando traços de 
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fases secundárias, como a hematita (α – Fe2O3) e ZnO (óxido de zinco) com traços 

significativos a 800°C, e  NiO (óxido de níquel) em todas as temperaturas (500, 650, 800 e 

950°C) tratadas em forno convencional. 
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Figura 18. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada em forno convencional 

(CF). 

  

Na Figura 19 observa-se a fase majoritária do espinélio ferrita Ni-Zn, com estrutura 

ordenada e picos bem definidos indexados conforme a fica padrão JCPDS 08-0234. Apresenta 

picos de maior intensidade d311 no plano (311) em todas as temperaturas, com fases 

secundárias da hematita (α – Fe2O3) e ZnO (óxido de zinco) a 800°C, e fase NiO (óxido de 

níquel) em todas as temperaturas (500, 650, 800 e 950°C) tratadas em forno microondas. A 

fase do espinélio ferrita foi obtida a partir de 500°C em ambos tratamentos térmicos, 

evidenciando dessa forma a eliminação dos compostos orgânicos e a cristalização do material 

conforme apresentado pelas análises térmicas (Figura 17) . 

A formação de fases secundárias é indesejável para as ferritas Ni-Zn, visto que essas 

fases modificam a microestrutura do material, alterando de forma significativa suas 

propriedades. A presença de fases secundárias como hematita (α – Fe2O3), ZnO (óxido de 

zinco), NiO (óxido de níquel) está associada a falta de controle do oxigênio da atmosfera do 
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forno. Bezerra (2007) reporta a necessidade do controle de oxigênio da atmosfera do forno, 

visto em seu estudo que a calcinação em atmosfera ambiente e até mesmo sob vácuo, 

favoreceu a formação da fase hematita. Isto devido o alto percentual de oxigênio na atmosfera 

de calcinação, sendo justificado pelo diagrama de equilíbrio Fe – O (Figura 6). De acordo 

com o diagrama, até a temperatura de 1400°C o ar se comporta como uma atmosfera redutora 

para a hematita. Além disso, a pressão parcial de oxigênio influencia na formação de fases 

adicionais, muito provável no resfriamento, conforme afirmação de Bezerra (2007). 
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Figura 19. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada em microondas (MO). 

 

Observa-se um controle maior na atmosfera do forno microondas, devido o efeito do 

aquecimento ser por excitação molecular (aquecimento volumétrico) e não por gradiente de 

temperatura como ocorre no tratamento convencional. 

Compreende-se que o estado mais estável para o níquel Ni
2+

 e o ferro Fe
2+

 é na forma 

de óxidos NiO e Fe2O3, respectivamente, com o aumento da temperatura de calcinação junto a 

presença do oxigênio da atmosfera, tende a proporcionar a mudança de estado 2
+
 para 3

+
 tanto 

do íon Ni
2+ 

quanto Fe
2+

. Os íons Fe
2+

, Fe
3+

 possuem energia preferencial para ocuparem os 

dois sítios, o tetraédrico e octaédrico, já os íons de Ni
2+

 e Zn
2+

 tem preferência em ocupar os 

sítios octaédricos e tetraédricos, respectivamente. Na etapa de calcinação, o oxigênio da 
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atmosfera provoca a mudança dos íons Ni
2+

 para Ni
3+

, assim como Fe
2+

 para Fe
3+

. A adição 

dos íons Zn
2+ 

na estrutura do espinélio AB2O4, causa excesso de íons Fe
3+

, deslocando esses 

cátions da posição A para a posição B. O excesso de íons Fe
3+

 conduz a migração destes para 

fora da rede do espinélio, no qual se afastam formando a segunda fase hematita (α- Fe2O3) 

(SUTKA et al., 2011).  

O excesso de íons de níquel na posição do sítio octaédrico da estrutura do espinélio 

ocasionou o deslocamento dos mesmos para fora da rede, dessa forma ligando ao oxigênio da 

atmosfera do forno e formando o NiO em todas as temperaturas. Observa-se o mesmo 

comportamento na temperatura de 800°C, onde provavelmente, os íons de zinco em excesso 

no sítio tetraédrico da estrutura AB2O4 se desprenderam da rede e por intermédio da 

combinação com o oxigênio presente na atmosfera de calcinação formaram a estrutura ZnO 

(BRITO, 2007).  

Os íons de níquel (raio iônico 0,69 Å) têm preferências por posições octaédricas da 

estrutura, no qual disputam a posição com íons de ferro (raio iônico 0,55Å) e por este ser 

menor, difunde na estrutura com certa facilidade, ocupando posições livres as quais deveriam 

ser ocupadas por íons de níquel, levando uma fragmentação de íons de níquel e desprendendo-

se da estrutura, bem como reagindo com o oxigênio da atmosfera, formando óxido de níquel 

(NiO), sendo coerente com a afirmação de Lide (1994). Em geral, o aumento da temperatura 

conduziu uma maior cristalinidade do material. Entretanto observou-se uma diminuição da 

cristalinidade do material com o aumento da temperatura a 950°C, no tratamento térmico por 

microondas. Isso provavelmente devido a uma tendência da ferrita Ni-Zn saturar a absorção 

de microondas a uma determinada temperatura (SUTTON, 1989). 

As Figuras 20 e 21 apresentam os difratogramas da ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinadas em 

500, 650, 800 e 950°C em forno convencional e em microondas, respectivamente. Na Figura 

20 observa-se a formação da fase majoritária ferrita Ni-Zn em todas as temperaturas, 

apresentando estrutura ordenada com picos bem definidos e traços de fases secundárias de 

hematita (α – Fe2O3) e ZnO na ferrita calcinada a 800°C e a fase NiO em todas as 

temperaturas. A formação de fases secundárias da ferrita Ni0,5Zn0,5 pode ser justificada pela 

falta de controle de oxigênio da atmosfera do forno, da estequiometria do material, bem como 

o excesso de íons metálicos nas posições da estrutura de espinélio, sendo deslocados para fora 

da rede e como conseqüência, a formação de óxidos a partir do oxigênio presente na 

atmosfera. O aumento da temperatura conduziu uma maior cristalinidade do material. Devido 

à proporção dos dopantes níquel e zinco na estrutura do material, houve a formação de um 



69 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

pico de fase ferrita, referente ao plano (444) como observado nas Figuras 18 e 19, 

evidenciando uma maior homogeneidade se comparado a ferrita Ni0,75Zn0,25.  
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Figura 20. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada em forno convencional 

(CF). 

 

 A partir da Figura 21 observa-se a fase ferrita predominante, com picos bem definidos 

e perfeitamente indexados a partir da ficha padrão, com estrutura ordenada e traços de fases 

secundárias de hematita (α – Fe2O3) nas temperaturas 500 e 950°C, e a fase NiO (óxido de 

níquel) em todas as temperaturas. Pode-se observar a redução de fases secundárias em 

conseqüência da estequiometria do material e do tratamento térmico por microondas, em 

comparação a ferrita Ni0,75Zn0,25 e ao tratamento convencional.  

A temperatura de 500°C apresentou a fase secundária NiO, e com o aumento da 

temperatura houve o desaparecimento do NiO, visto que a estequiometria da ferrita 

(percentual dopante de 50% de níquel e 50% de zinco) proporcionou a inserção do íon níquel 

na estrutura da ferrita Ni-Zn com o aumento da temperatura. A estequiometria Ni0,5Zn0,5 

favoreceu a formação de mais um pico da ferrita, referente ao plano (444), evidenciando a 

homogeneidade da ferrita com x = 0,5% mols de Zn. 
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Figura 21. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada em microondas (MO). 

 

As Figuras 22 e 23 apresentam os difratogramas da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinadas em 

500, 650, 800 e 950°C em forno convencional e em microondas, respectivamente. Nas figuras 

22 e 23 observa-se a formação da fase predominante ferrita Ni-Zn em todas as temperaturas, 

com picos bem definidos, apresentando também traços de fases secundárias de hematita (α – 

Fe2O3) e ZnO na ferrita calcinada a 800°C e a fase NiO em todas as temperaturas. 

Assim como apresentado nas ferritas Ni0,75Zn0,25 e Ni0,5Zn0,5 a formação de fases 

secundárias da ferrita Ni0,25Zn0,75 pode ser justificada pela falta de controle do oxigênio da 

atmosfera do forno, da estequiometria do material, e do excesso de íons Fe
3+

 e Zn
2+

 nas 

posições da estrutura de espinélio, sendo deslocados para fora da rede e como conseqüência, a 

formação de óxidos (hematita e zincita) na temperatura de 800°C e excesso de íons Ni
2+

 em 

todas as temperaturas, formando a fase NiO (óxido de níquel). 

Outro fator determinante na formação de fases adicionais é a etapa de resfriamento. O 

aumento da pressão parcial do oxigênio no resfriamento favorece a formação de mais 

hematita e menos espinélio. Segundo Paulo (2006) em concordância com Marins (2005), na 

formação da ferrita, ocorre variação da energia livre de Gibbs (equação 9), descrita na 

seguinte expressão: 
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ΔG = ΔG
0
 – RT ln Q     (9) 

 

Considerando a atividade dos sólidos como individuais, a energia de reação (Q) torna-

se uma função da raiz quadrada da atividade do oxigênio, que pode ser alterado pela pressão 

parcial do gás (MARINS, 2005). Sendo assim, a equação 9 pode ser descrita como: 

 

ΔG = ΔG
0
 – RT ln (PO2)

0,5
    (10) 

 

Ou seja, a baixa pressão parcial de oxigênio favorece a formação da fase espinélio 

ferrita Ni-Zn, onde há uma relação hematita/ fase espinélica na etapa do resfriamento sendo 

intensificada com a alta pressão parcial de oxigênio da atmosfera (PAULO, 2006). 

Devido à proporção dos dopantes níquel e zinco na estrutura do material, houve a 

formação de um pico de fase ferrita, referente ao plano (444), como também na ferrita 

calcinada em forno convencional observado nas Figuras 22 e 23. 
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Figura 22. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em forno convencional 

(CF). 
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Figura 23. Difratograma de raios X da Ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em microondas (MO). 

 

Segundo Bezerra (2007), os desvios composicionais na obtenção de ferritas Ni-Zn 

estão relacionados a volatização do zinco. A reação do Zn com o oxigênio, bem como a 

relação entre as pressões parciais de Zn e O2 podem ser compreendidas pela seguinte 

expressão: 

 

ZnO = Zn (g) + ½ O2 (g)     e      PZn = _K_                               (11) 

                                  √Po2 

 

Para todos os sistemas, a estrutura cristalina de ferrita obtida foi a cúbica de face 

centrada do tipo espinélio pertencente ao grupo espacial Fd-3m:1. A Tabela 3 apresenta os 

parâmetros estruturais calculados para a estequiometria deste trabalho Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 ≤ 

x ≤ 0,75 mols) com íons Ni
2+

 e Fe
3+

 localizados nos sítios octaédricos e Zn
2+

 e Fe
3+

 nos sítios 

tetraédricos. 
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Tabela 3 – Parâmetros estruturais calculados para a ferrita de Ni-Zn 

 

Átomos 

Nível de ocupação da estrutura espinélio 

Ferrita Ni0,75Zn0,25 Ferrita Ni0,5Zn0,5 Ferrita Ni0,25Zn0,75 

Fe (Octaédrico) 0,625 0,75 0,875 

Fe (Tetraédrico) 0,75 0,5 0,25 

Ni (Octaédrico) 0,375 0,25 0,125 

Zn (Tetraédrico) 0,25 0,5 0,75 

 

A estrutura dos pós calcinados para a fase ferrita Ni-Zn fica distribuída dessa forma: 

Ferrita Ni0,75Zn0,25 → (Zn0,25Fe0,75)[Ni0,375Fe0,625]2O4 

Ferrita Ni0,50Zn0,50 → (Zn0,50Fe0,50)[Ni0,250Fe0,750]2O4 

Ferrita Ni0,75Zn0,25 → (Zn0,75Fe0,25)[Ni0,125Fe0,875]2O4 

 

A Tabela 4 apresenta os padrões cristalográficos da ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada em 

forno convencional e por energia de microondas nas temperaturas 500, 650, 800 e 950°C. A 

ferrita Ni-Zn apresenta valores teóricos de parâmetro de rede, volume da célula unitária e 

densidade calculada a partir de (a), de 8,39 Å, 592,49 Å
3 

e 5,30 g/cm
3
, respectivamente, de 

acordo com a ficha padrão (JCPDS 08-0234).   

 

Tabela 4 – Padrões cristalográficos da ferrita Ni0,75Zn0,25 (x = 0,25) calcinada em forno 

convencional (CF) e em microondas (MO) em diferentes temperaturas. 

Temperatura Tamanho de 

cristalito (nm) 

Parâmetro 

de rede (Å) 

(a) 

Micro –

deformação 

(ε) 

Volume da 

Célula Unitária 

(Å)³ 

Densidade 

Calculada 

(g/cm³) 

Convencional      

500°C/ 2h 35,07 8,4253 9,32 x10
-4 

598,08 5,24 

650°C/ 2h 68,35 8,3920 4,26 x10
-4

 591,02 5,30 

800°C/ 2h 68,44 8,3802 5,74 x10
-4

 588,52 5,32 

950°C/ 2 h 79,20 8,3692 3,41 x10
-4

 586,20 5,34 

Microondas      

500°C/ 30 min. 37,80 8,3942 8,70 x10
-4 

591,47 5,30 

650°C/ 30 min. 40,57 8,3906 7,45 x10
-4

 590,72 5,30 

800°C/ 30 min. 63,49 8,3876 4,62 x10
-4

 590,09 5,31 

950°C/ 30 min. 24,54 8,3579 1,20 x10
-4

 583,84 5,37 
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A partir da tabela 4 observa-se uma tendência de crescimento do tamanho médio de 

cristalito em função do aumento da temperatura na ferrita calcinada em forno convencional e 

por microondas, com exceção da temperatura de 950°C, que no forno microondas apresentou 

uma redução do tamanho médio de cristalito, atribuído ao pico de menor intensidade. O 

parâmetro de rede, volume da célula unitária e densidade estimada apresentaram valores 

médios aproximados dos valores padrões.  

A variação do parâmetro de rede e da microdeformação está associada à distorção da 

rede cristalina da ferrita Ni0,75Zn0,25, provavelmente devido a proporção e o tamanho dos raios 

iônicos do material. Observa-se que com o aumento da temperatura, diminui o parâmetro de 

rede, a microdeformação da rede e o volume da célula unitária, assim como aumenta a 

densidade do material.  

A ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada por energia de microondas apresentou em média um 

menor tamanho de cristalito, assim como uma menor variação do parâmetro de rede, volume 

da célula unitária e aumento da densidade em relação a ferrita tratada em forno convencional, 

isso atribuído ao efeito do aquecimento volumétrico. A ferrita Ni0,75Zn0,25 tratada por 

microondas apresentou valores mais aproximados aos valores teóricos apresentados na ficha 

padrão, se comparado a ferrita calcinada em forno convencional.  

 A Tabela 5 apresenta os padrões cristalográficos da ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada a 500, 

650, 800 e 950°C em forno convencional e por microondas. Observa-se uma tendência no 

aumento do tamanho médio de cristalito com o aumento da temperatura, com exceção da 

ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada por microondas e 800°C (CF), no qual apresentou uma redução do 

tamanho médio de cristalito. 

Com o aumento da temperatura de calcinação, houve uma diminuição do parâmetro de 

rede, do volume da célula unitária e aumento da densidade do material. A ferrita calcinada por 

microondas apresentou maior variação do parâmetro de rede, microdeformação, volume da 

célula unitária e da densidade, devido à excitação molecular imposta pela radiação não-

ionizante e a aproximação dos íons, onde há a intensificação da energia de ligação favorecido 

pelo aumento da temperatura, aumentando a atividade vibracional dos íons e diminuindo a 

distância interatômica como também o parâmetro de rede (CALLISTER, 2006). 
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Tabela 5 – Padrões cristalográficos da ferrita Ni0,5Zn0,5 (x = 0,5) calcinada em forno 

convencional (CF) e em microondas (MO) em diferentes temperaturas. 

Temperatura Tamanho de 

cristalito (nm) 

Parâmetro 

de rede (Å) 

(a) 

Micro –

deformação 

(ε) 

Volume da 

Célula Unitária 

(Å)³ 

Densidade 

Calculada 

(g/cm³) 

Convencional      

500°C/ 2h 51,29 8,4172 5,35 x10
-4

 596,35 5,29 

650°C/ 2h 57,97 8,4070 6,95 x10
-4

 594,19 5,31 

800°C/ 2h 35,59 8,4078 8,93 x10
-4

 594,36 5,31 

950°C/ 2 h 71,51 8,3918 3,71 x10
-4

 590,98 5,34 

Microondas      

500°C/ 30 min. 28,47 8,4111 1,20 x10
-3

 595,06 5,30 

650°C/ 30 min. 48,79 8,3984 9,39 x10
-4

 592,37 5,33 

800°C/ 30 min. 59,97 8,3948 4,42 x10
-4

 591,60 5,34 

950°C/ 30 min. 35,96 8,3693 8,93 x10
-4

 586,23 5,38 

 

 A Tabela 6 apresenta os padrões cristalográficos da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em 

forno convencional e microondas. Observa-se um aumento significativo do tamanho de 

cristalito com o aumento da temperatura da ferrita calcinada em forno convencional e uma 

pequena variação do tamanho de cristalito em forno microondas.  

 

Tabela 6 – Padrões cristalográficos da ferrita Ni0,25Zn0,75 (x = 0,75) calcinada em forno 

convencional (CF) e em microondas (MO) em diferentes temperaturas. 

Temperatura Tamanho de 

cristalito (nm) 

Parâmetro 

de rede (Å) 

(a) 

Micro –

deformação 

(ε) 

Volume da 

Célula Unitária 

(Å)³ 

Densidade 

Calculada 

(g/cm³) 

Convencional      

500°C/ 2h 35,07 8,4253 9,32 x10
-4

 598,08 5,31 

650°C/ 2h 58,06 8,4149 4,68 x10
-4

 595,86 5,33 

800°C/ 2h 60,44 8,4213 4,45 x10
-4

 597,23 5,32 

950°C/ 2 h 72,44 8,5653 3,66 x10
-4

 628,39 5,06 

Microondas      

500°C/ 30 min. 53,45 8,4219 7,69 x10
-4

 597,36 5,32 

650°C/ 30 min. 52,74 8,3925 6,04 x10
-4

 591,12 5,37 

800°C/ 30 min. 45,98 8,4192 6,08 x10
-4

 596,79 5,33 

950°C/ 30 min. 48,49 8,4140 7,74 x10
-4

 595,68 5,34 

 

O aumento da temperatura promoveu um aumento no parâmetro de rede, do volume da 

célula unitária, da densidade do material e uma redução da microdeformação da rede 
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cristalina. A ferrita calcinada em forno microondas apresentou valores de parâmetro de rede, 

volume da célula unitária e densidade aproximados aos valores teóricos, se comparado aos 

valores da ferrita calcinada em forno convencional.  Pode-se observar que o teor de Ni e Zn e 

o tratamento por energia de microondas influenciaram de forma significativa a formação de 

fases e alterações dos padrões cristalográficos. Essas alterações são justificadas pelos 

excessos de íons na estrutura de espinélio, e devido os tamanhos dos íons Fe
2+

, Ni
2+

 e Zn
2+

.   

A partir da observação dos difratogramas pode-se afirmar que existe uma relação de 

precipitação de NiO quando se diminui o teor de zinco no sistema, no qual não apresenta 

esforço termodinâmico para ocorrer a difusão iônica, concordando com Moura (2008). 

Observa-se uma tendência de redução do volume da célula unitária na temperatura de 500°C a 

650°C e de 800°C e 950ºC, demonstrando também que a inclusão de zinco no sistema, 

aumenta o volume da célula unitária devido às modificações dos parâmetros de rede. 

 

4.3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRA-VERMELHO 

(FTIR) 

 

 As ferritas Ni-Zn foram submetidas à análise de espectroscopia de absorção na região 

do infra-vermelho pela técnica de FTIR.  

A Figura 24 apresenta os espectros de infra-vermelho das três composições de ferritas, 

pirolisadas a 350°C durante 2 horas. Já as Figuras 25 e 26 apresentam os espectros no 

infravermelho das ferritas Ni0,75Zn0,25, ferrita Ni0,5Zn0,5, ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinadas por 

energia de microondas a 500 e 650°C durante 30 minutos, respectivamente. A figura ilustra a 

evolução das bandas de absorção de acordo com a temperatura de calcinação. As bandas 

largas em torno de 3359 cm
-1

 são associadas às ligações (-OH) atribuídas à vibração do 

estiramento O–H, provenientes de moléculas de H2O absorvidas das cadeias orgânicas dos 

precursores poliméricos 

A banda 2928 cm
-1

 está relacionada com o grupo dos hidroxilas (OH) em ácidos 

carboxílicos (ácido cítrico), com estiramento (intensidade média e forte) de OH ligado a H. 

As bandas de absorção 2334, 2357 e 2356 cm
-1

 corresponde à deformação axial de moléculas 

de CO2 oriundas da atmosfera do forno no processo de calcinação e do ambiente de 

exposição. As bandas de absorção em torno de 1541, 1575 e 1583 cm
-1

, correspondente a 

deformação axial H-O-H no qual confirma a presença de água. As bandas 1396, 1362 e 1319 
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cm
-1

 estão atribuídas ao estiramento C = O do grupo carboxilato (CO
-
2), favorecendo o 

aumento da porosidade.  
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Figura 24. Espectros de infravermelho das Ferritas Ni0,75Zn0,25, Ferrita Ni0,5Zn0,5, Ferrita 

Ni0,25Zn0,75 pirolisadas a 350°C/2h. 
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Figura 25. Espectros de infravermelho das Ferritas Ni0,75Zn0,25, Ferrita Ni0,5Zn0,5, Ferrita 

Ni0,25Zn0,75 calcinadas por energia de microondas a 500°C/30 minutos. 



78 

 

Dissertação de Mestrado  PPGCEM/ UFRN 

Síntese e Caracterização de Ferrita Ni-Zn Pelo Método dos Precursores Poliméricos Calcinada por Microondas. 

2500 2000 1500 1000 500

1
3

6
2

1
5

8
3

2
3

5
6

5
6

7

3
8

8

T
r
a

n
sm

it
â

n
c
ia

 (
%

)

Número de Ondas (cm
-1

)

 Ferrita Ni0,75Zn0,25

 Ferrita Ni0,5Zn0,5

 Ferrita Ni0,25Zn0,75

 

 

 

Figura 26. Espectros de infravermelho das Ferritas Ni0,75Zn0,25, Ferrita Ni0,5Zn0,5, Ferrita 

Ni0,25Zn0,75 calcinadas por energia de microondas a 650°C/30 minutos. 

 

Observa-se um comportamento semelhante nos espectros no infravermelho para as três 

composições de ferritas, variando o percentual de transmitância. 

As bandas no infravermelho entre 1000 e 400 cm
-1

 são atribuídas às vibrações 

intrínsecas dos íons na estrutura do cristal. As bandas de absorção correspondentes aos 

estiramentos ν1 (sítio tetraédrico) e ν2 (sítio octaédrico) do reticulado cristalino estão no 

intervalo de faixa entre 600 e 400 cm
-1

 (MOUALLEM-BAHOUT, 2005). Para a estrutura de 

espinélio da ferrita Ni-Zn, o estiramento é observado na faixa entre 600 e 400 cm
-1

 

corresponde às vibrações intrínsecas do metal (Mtetra → O) no sítio tetraédrico e na faixa entre 

450 e 385 cm
-1

, correspondente as vibrações (Mocta → O). Devido o comprimento de ligação 

no sítio tetraédrico ser mais curto, a vibração nos sítios tetraédricos é mais intensa do que nos 

sítios ocaédricos (MOUALLEM-BAHOUT, 2005). 

Através dos espectros do infravermelho pôde-se comprovar a remoção de boa parte 

dos compostos orgânicos e a posterior formação da fase ferrita, confirmada pelo difratograma 

de raios X (Figuras 18 a 23). 
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4.4. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

 As ferritas Ni-Zn foram caracterizadas quanto a sua morfologia e microestrutura por 

intermédio da microscopia eletrônica de varredura. A Figura 27 apresenta as micrografias 

obtidas por MEV da ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada a 500°C em (a) forno convencional e (b) 

microondas; e a 650°C em (c) forno convencional e (d) microondas. As amostras calcinadas a 

500°C apresentam partículas inferiores a 1 μm, com morfologia irregular, com grandes 

aglomerados. 

 

        

(a)           (b) 

        

(c)           (d) 

Figura 27. Micrografia da Ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada em (a) forno convencional a 500°C/ 

2h; (b) por energia de microondas a 500°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 650°C/ 2h e (d) 

por energia de microondas a 650°C/30 min. 
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 Na Figura 27 observar-se a influência do tratamento térmico por microondas na 

morfologia do material. Devido o efeito do aquecimento por microondas ser volumétrico, a 

partir do calor gerado pelas tensões de excitação molecular, a superfície das amostras 

calcinadas a 500 e 650°C por microondas se apresentam menos rugosa.  Nessas temperaturas, 

observa-se a formação de aglomerados irregulares, com vasta distribuição de tamanhos de 

partículas (aglomerados), não uniforme, evidenciando a presença de poros interparticulares e 

placas longitudinais. As micrografias ilustradas na Figura 28 apresentam partículas 

aglomeradas, porosas, não densas e de características friáveis (fácil desaglomeração).  

 

        

(a)           (b) 

        

(c)           (d) 

Figura 28. Micrografia da Ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada em (a) forno convencional a 800°C/ 

2h; (b) por energia de microondas a 800°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 950°C/ 2h e (d) 

por energia de microondas a 950°C/30 min. 
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A ferrita Ni0,75Zn0,25 apresentou a formação da fase secundária hematita e óxido de 

níquel conforme identificado pelo DRX (Fig. 18 e 19)  nas temperaturas de 500, 650, 800 e 

950°C em ambos tratamentos térmicos (convencional e microondas) e isso reduziu os íons de 

ferro e níquel na estrutura de espinélio ferrita impedindo o crescimento de partículas. Em 

geral, as amostras de ferrita Ni0,75Zn0,25 apresentaram um maior quantidade de poros com o 

aumento da temperatura, concordando com estudos realizados por Galvão (2010), Jabeli 

Moeen et al. (2012) e Rahimi et al. (2013). A Figura 29 apresenta as micrografias da ferrita 

Ni0,5Zn0,5 calcinada a 500°C em (a) forno convencional e (b) forno microondas; e a 650°C em 

(c) forno convencional e (d) microondas.  

 

        

(a)           (b) 

        

(c)           (d) 

Figura 29. Micrografia da Ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada em (a) forno convencional a 500°C/ 2h; 

(b) por energia de microondas a 500°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 650°C/ 2h e (d) por 

energia de microondas a 650°C/30 min. 
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A Figura 29 (a) apresenta morfologia de pós de ferrita com características de esponja 

porosa, com alta porosidade, que pode está associada a uma maior liberação de gases de 

combustão no processo convencional. A Figura 29 (b) apresenta uma morfologia mais densa, 

concordando com os resultados do DRX, no qual as partículas tratadas por microondas 

apresentaram uma maior densidade estimada por raios X (Tab. 6). As Figuras 29 (c) e 29 (d) 

apresentam aglomerados de partículas com características densas, com baixa porosidade, 

devido à composição da ferrita. A Figura 30 apresenta a morfologia dos pós tratados 

termicamente a 800 e 950°C em forno convencional e por energia de microondas. As 

partículas apresentam morfologia irregular, com porosidade a 800 e 950°C, principalmente 

nas amostras tratadas a 800°C em forno convencional, provavelmente pela ocorrência de fases 

secundárias NiO, ZnO e Hematita, como indicado no DRX.  

 

        

(a)           (b) 

        

(c)           (d) 

Figura 30. Micrografia da Ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada em (a) forno convencional a 800°C/ 2h; 

(b) por energia de microondas a 800°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 950°C/ 2h e (d) por 

energia de microondas a 950°C/30 min. 
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Observa-se aglomerados de partículas no formato de flocos porosos (novelos 

irregulares), pouco denso, com larga distribuição de tamanhos, caracterizados como 

aglomerados friáveis ou moles (de fácil desagregação). Nota-se partículas maiores devido o 

aumento da temperatura, em que favoreceu a homogeneidade e o crescimento de partículas 

ocasionado pela difusão iônica. Os íons de NiO precipitados nas temperaturas 500, 650, 800 e 

950°C no tratamento convencional retardou a formação da fase cúbica do espinélio, assim 

como as fases hematita, NiO e ZnO, conforme os difratogramas de raios X (Fig. 20 e 21). 

 A Figura 31 apresenta as micrografias da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada a 500 e 650°C 

em forno convencional e em microondas. Observa-se um aumento da porosidade em função 

da temperatura.  

 

        

(a)           (b) 

        

(c)           (d) 

Figura 31. Micrografia da Ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em (a) forno convencional a 500°C/ 

2h; (b) por energia de microondas a 500°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 650°C/ 2h e (d) 

por energia de microondas a 650°C/30 min. 
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 A Figura 31 apresenta a formação de macroaglomerados de partículas (> 20 μm) com 

partículas menores com 1 e 2 μm distribuídas na superfície de aglomerados maiores, com 

porosidade interparticular e placas longitudinais irregulares. Os pós de ferrita Ni0,25Zn0,75 

tratados em forno convencional e por microondas apresentaram pouca variação quanto as suas 

morfologias, com características bem semelhantes, assim como caracterizados pelo DRX (Fig. 

20 e 21). A Figura 32 ilustra as micrografias da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada a 800 e 950°C em 

forno convencional e em microondas. As micrografias mostram uma larga distribuição de 

tamanhos de partículas com poros intragranulares retido na microestrutura. Apresenta 

morfologia não uniforme, com aglomerados de tamanhos bem distintos principalmente a 

950°C. 

 

        

(a)           (b) 

         

(c)           (d) 

Figura 32. Micrografia da Ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em (a) forno convencional a 800°C/ 

2h; (b) por energia de microondas a 800°C/ 30 min.; (c) forno convencional a 950°C/ 2h e (d) 

por energia de microondas a 950°C/30 min. 
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 A micrografia da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada em forno microondas indicou uma 

uniformidade mais acentuada na morfologia de partículas, proporcionada pela ocorrência da 

coalescência por difusão térmica, provocado pela alta área superficial das partículas em 

conjunto com a temperatura de calcinação e o mecanismo de aquecimento por microondas. 

Observou-se aspectos de pré-sinterização nas ferritas tratadas por microondas, isso devido o 

efeito do aquecimento concentrado na região do pescoço de duas partículas interligando-as, 

sendo reforçada pelo transporte de massa iônica na região do pescoço, conforme estudos de 

Oghbaei e Mirzaee (2010). 

 O método dos precursores poliméricos tem como característica principal a produção 

de pós na forma de aglomerados macroscopicamente, no qual pôde ser verificado. A partir das 

micrografias apresentadas, observa-se que todas as amostras de ferrita Ni-Zn apresentaram 

um grau significativo de porosidade, alterando dessa forma a densidade do material e 

apresentando uma ampla variação no sentido de se aproximar do valor teórico 5,30 g/cm
3
, 

como identificado nas Tabelas 4, 5 e 6. A temperatura de tratamento térmico e a composição 

da ferrita influenciam de forma significativa a morfologia das partículas magnéticas. Em 

geral, observa-se uma tendência do aumento da porosidade da ferrita Ni-Zn com o aumento 

do teor de zinco (% mols), visto que o teor de zinco favorece a formação de fases secundárias, 

possibilitando um sistema com maiores aglomerados, formando partículas com porosidade 

interparticular, de acordo com Paulo (2006) e Moura (2008). 

 

 

4.5. ESPECTROSCOPIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO DE ENERGIA (EDS) 

 

 A composição elementar das ferritas Ni-Zn foi investigada pelos espectros EDS. A 

análise química semi-quantitativa apresentou os picos correspondentes aos elementos Fe, Ni, 

Zn e O. As ferritas Ni0,75Zn0,25, ferrita Ni0,5Zn0,5 e ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinadas a 650°C por 

energia de microondas não apresentaram composição química homogênea, devido a presença 

de traços de fase secundária NiO (óxido de níquel), confirmado pelos difratogramas de raios 

X (Fig. 19, 21 e 23). Os espectros obtidos por EDS foram realizados à temperatura ambiente, 

com o auxílio das micrografias obtidas por MEV.  
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A Figura 33 apresenta as bordas K do Fe (aproximadamente 0,6; 6,4 e 7 keV), do Ni 

(0,7; 7,5 e 8,3 keV), do Zn (1; 8,6 e 9,5 keV) e O (0,5 keV) da (a) ferrita Ni0,75Zn0,25; (b) 

ferrita Ni0,5Zn0,5 e (c) ferrita Ni0,25Zn0,75 destacando o potencial crítico de excitação dos 

elementos. Os espectros identificados apresentam variação de 200 eV e foram coletados até 

15 keV acima das bordas de absorção. 

 

 

 

 

Figura 33. Espectros do EDS das ferritas (a) Ni0,75Zn0,25 (b) Ni0,5Zn0,5 (c) Ni0,25Zn0,75 

calcinadas por energia de microondas a 650°C/30 min. 

 

As excitações das bordas K do Fe, Ni e Zn correspondem a coordenação destes 

elementos com o oxigênio e as interações dos íons cátions da posição tetraédrica e octaédrica 

(c) 

(b) 

(a) 
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da estrutura cristalina do espinélio. Os picos com maiores intensidades, como o Fe nas três 

composições de ferritas, são atribuídos as dificuldades do espalhamento múltiplo. 

A análise desses picos sobrepostos pode ser realizada por equipamentos mais 

sofisticados, com boa precisão quantitativa. Dessa forma o EDS se apresenta como uma 

análise de aproximação, apresentando as contribuições dos íons Fe, Ni, Zn e O para o sistema 

Ni1-xZnxFe2O4. Albuquerque (1998) observou em seu estudo uma correlação entre átomos que 

contribuem para a configuração dos sítios tetraédricos e octaédricos, relacionado aos íons de 

(Fe, Zn) e (Fe, Ni) nas posições A e B, respectivamente, o número de coordenação e distância 

entre os átomos.  

As intensidades dos picos referentes as bordas do Ni e Zn experimentam maiores 

influências do tratamento térmico, devido a coordenação com o oxigênio, dessa forma, 

observa-se um aumento da intensidade dos picos devido o ordenamento (influenciado pelo 

teor de zinco) atribuído também a temperatura de calcinação e o tratamento por microondas. 

Sugere-se que a variação da intensidade dos picos, principalmente do Fe, pode ser atribuída as 

contribuições dos íons nos sítios A e B envolvendo distâncias iônicas, e as diferenças de 

cristalinidade do material, conforme difratogramas de raios X (Figuras 19, 21 e 23). 

Para uma compreensão do quantitativo dos elementos químicos presentes no composto 

Ni1-xZnxFe2O4, com 0,25 ≤ x ≤ 0,75, utiliza-se a seguinte equação: 

 

 

 

 %X = Mx  x 100 (12) 
 Mt 

 

 X corresponde o percentual do elemento no composto;  

 Mx é a massa do elemento; 

 Mt é a massa total da composição;. 

 

 

A Tabela 7 apresenta a composição elementar prevista das ferritas Ni-Zn obtida a 

partir da equação 12. 
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Tabela 7 – Composição elementar prevista das ferritas Ni-Zn calcinadas a 650°C 

 Ferrita Ni0,75Zn0,25 Ferrita Ni0,5Zn0,5 Ferrita Ni0,25Zn0,75 

Elementos Massa % Massa % Massa % 

Oxigênio 27,122 26,930 26,742 

Ferro 47,293 46,960 46,631 

Níquel 18,655 12,351 6,132 

Zinco 6,929 13,759 20,495 

 

A Tabela 8 apresenta a composição elementar das ferritas Ni-Zn (calcinadas a 650°C 

por microondas) obtida por EDS. 

 

Tabela 8 – Composição elementar semi-quantitativa obtida por EDS das ferritas Ni-Zn 

calcinadas por energia de microondas a 650°C/30 min. 

 Ferrita Ni0,75Zn0,25 Ferrita Ni0,5Zn0,5 Ferrita Ni0,25Zn0,75 

Elementos Massa 

% 

Atômico % Massa 

% 

Atômico % Massa % Atômico % 

Oxigênio 11,918 32,570 6,046 18,593 9,882 28,177 

Ferro 65,802 51,516 74,543 65,668 71,552 58,446 

Níquel 13,332 9,929 13,227 11,085 5,331 4,142 

Zinco 8,948 5,985 6,183 4,654 13,234 9,235 

 

Nota-se que as amostras exibiram composição química diferentes da proposta pelo 

cálculo estequiométrico. A disparidade entre os valores dos elementos químicos pode ser 

justificada pela precisão da quantificação do Fe, Ni, Zn e O, visto que a técnica EDS 

apresenta ser de natureza semi-quantitativa, que segundo Reddy et al (2010) apresenta uma 

variação de erro de 2 a 3%, sendo incapaz de fornecer uma estimativa precisa do oxigênio. 

A análise quantitativa pode ser dificultada pela relação de dois cátions distintos numa 

mesma posição, com relação Ni/Fe e Zn/ Fe, reproduzindo magnitudes distintas dos sinais 

retroespalhados e influenciado pelos tamanhos iônicos distintos.  

A partir da análise do mapeamento de elementos na borda Kα por EDS observa-se a 

dispersão de íons formadores da ferrita Ni-Zn no material tratado por microondas a 650°C/ 30 

minutos. 
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A Figura 34 apresenta o mapeamento dos elementos químicos formadores da ferrita 

Ni0,75Zn0,25 através da borda Kα, onde constata-se uma alta dispersão de íons Fe, Ni e Zn 

evidenciando em parte a homogeneidade do processo de difusão dos íons, justificada pela fase 

ferrita obtida por DRX (Fig. 17) e estes resultados estão de acordo com o trabalho reportado 

por Bezerra (2007). 

 

    

    

 

Figura 34. Mapeamento dos elementos por EDS da ferrita Ni0,75Zn0,25 calcinada por energia 

de microondas a 650°C/30 min. 
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A Figura 35 apresenta o mapeamento dos elementos químicos formadores da ferrita 

Ni0,5Zn0,5 através da borda Kα, onde constata-se uma alta dispersão de íons Fe, Ni e Zn numa 

proporção relativa de 50% de íons níquel e zinco, conforme a estequiometria. Dessa forma, 

evidenciando em parte a homogeneidade do processo de difusão dos íons, justificada pela fase 

ferrita obtida por DRX (Fig. 21). 

 

    

   

 

Figura 35. Mapeamento dos elementos por EDS da ferrita Ni0,5Zn0,5 calcinada por energia de 

microondas a 650°C/30 min. 
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A Figura 36 apresenta o mapeamento dos elementos químicos formadores da ferrita 

Ni0,25Zn0,75 através da borda Kα, onde constata-se uma alta dispersão de íons Fe, Ni e Zn 

numa proporção relativa de íons níquel e zinco, conforme a estequiometria. As imagens 

evidenciam em parte o processo de difusão dos íons, definida pela fase ferrita obtida por DRX 

(Fig. 23). 

 

    

    

 

Figura 36. Mapeamento dos elementos por EDS da ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada por energia 

de microondas a 650°C/30 min. 
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4.6. MEDIDAS MAGNÉTICAS 

 

 O comportamento magnético das ferritas Ni-Zn foi investigado através das curvas de 

histereses obtidas pelo magnetômetro de amostra vibrante, apresentando alteração da 

magnetização em função do campo magnético aplicado a temperatura ambiente. Com base no 

comportamento da curva de histerese, pôde-se verificar os valores do campo coercivo – 

coercividade (Hc), magnetização de remanência (Mr) e magnetização de saturação (Ms). 

As Figuras 37 e 38 apresentam as curvas de histereses das ferritas Ni0,75Zn0,25, 

Ni0,5Zn0,5 e Ni0,25Zn0,75 calcinadas a 500, 650, 800 e 950°C em forno convencional e 

microondas. A partir das informações geradas pela área e formato da curva de histerese, 

constata-se um comportamento magnético mole (macias) para as ferritas Ni0,75Zn0,25, 

Ni0,5Zn0,5, Ni0,25Zn0,75 calcinadas por ambos tratamentos térmicos e em todas as temperaturas. 

Observa-se que a área e a forma da curva de histerese conferem esclarecimentos significativos 

sobre o comportamento magnético das ferritas. Os domínios magnéticos em um material não 

é totalmente irreversível, permanecendo uma parte da magnetização caracterizada como 

magnetização remanente (Mr) quando se remove o campo (H). 

Observa-se na Figura 37, um comportamento ferrimagnético das ferritas Ni0,75Zn0,25 

em todas as temperaturas de calcinação. Constatou-se que o aumento da temperatura conduziu 

uma maior magnetização de saturação (Ms) e baixa coercividade, apresentando Ms superior a 

50 emu/g a 950°C. Diferentemente das ferritas calcinadas em forno convencional, as tratadas 

termicamente por microondas apresentaram maiores valores de magnetização de saturação a 

500 e 650°C, conforme observado na Figura 38. Os baixos valores de Ms em 800 e 950°C são 

atribuídos as quantidades de fases secundárias não magnéticas apresentadas na estrutura do 

material, como a fase ZnO confirmada por DRX (Figura 19). No entanto, nota-se que os 

valores de Ms para 500 e 650°C calcinadas em microondas, são bem superiores aos valores 

das ferritas calcinadas nas mesmas temperaturas em forno convencional.  

Ambos tratamentos térmicos conduziram um comportamento ferrimagnético para a 

ferrita Ni0,75Zn0,25. Gabal et al. (2012) afirma que as ferritas apresentam uma temperatura de 

Curie (Tc) em torno de 500°C, ou seja, temperatura em que abaixo dela o material 

experimenta uma magnetização espontânea nas regiões dos domínios magnéticos. Essa 

magnetização espontânea é conduzida pelo aparecimento da energia de anisotropia e da 

formação elástica, influenciada pela magntoestricção, apresentando uma grande desordem no 

sistema de forma a aumentar a energia, já reportado por Paulo (2006). 
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Figura 37. Curvas de histereses das Ferritas Ni0,75Zn0,25 calcinadas em forno convencional 

(CF). 
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Figura 38. Curvas de histereses da Ferritas Ni0,75Zn0,25 calcinadas por energia de Microondas 

(MO). 
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 A Figura 39 apresenta as curvas de histereses das ferritas Ni0,5Zn0,5 calcinadas em 

forno convencional. O comportamento ferrimagnético apresentado pelas ferritas Ni0,5Zn0,5 em 

função da temperatura é bastante semelhante ao comportamento das ferritas Ni0,75Zn0,25 

(Figura 37). Nota-se que a magnetização de saturação cresce de acordo com a temperatura de 

calcinação. O valor de magnetização de saturação máxima (950°C) apresentado pela ferrita 

Ni0,75Zn0,25 foi superior a 60 emu/g. Observa-se baixa coercividade em todas as temperaturas 

de calcinação, apresentando poucas unidades de KOe. 
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Figura 39. Curvas de histereses da Ferritas Ni0,5Zn0,5 calcinadas em forno convencional (CF). 

 

A variação da magnetização de saturação das ferritas Ni-Zn pode ser atribuída a 

distribuição uniforme de íons Fe
3+

 nos sítios tetraédricos e octaédricos, em que cancelam os 

momentos magnéticos e a magnetização total, e ao adicionar íons Ni
2+

 (magnético) e Zn
2+

 

com preferências nos sítios octaédricos e tetraédricos da rede, respectivamente, provocam o 

deslocamento dos íons Fe
3+

 da posição tetraédrica aumentando a magnetização dos sítios 

octaédricos, alterando os seus momentos magnéticos.  

A Figura 40 apresenta a curva de histerese das ferritas Ni0,5Zn0,5 calcinadas em 

microondas, no qual foi verificado o comportamento ferrimagnético em resposta a um campo 

magnético aplicado. Assim como as ferritas Ni0,75Zn0,25 os maiores valores de magnetização 
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de saturação foram destacados a 500 e 650°C com valores em torno de 100 emu/g. As 

significativas variações dos valores de magnetização de saturação (Ms), magnetização de 

remanência (Mr) podem estar atribuídas a estequiometria do material, visto que o aumento do 

teor de zinco na ferrita Ni-Zn favoreceu o surgimento de fases secundárias e excesso de íons 

Zn
2+

 (não magnético) na rede cristalina do espinélio, influenciando dessa forma o 

comportamento magnético da ferrita. 

Moura (2008) observou em seus resultados que o cancelamento dos momentos de 

spins é reduzida progressivamente até o limite de x = 1, em que 100% de íons não magnéticos 

Zn
2+

 deveriam em tese se localizar na posição do interstício tetraédrico, sendo atribuído a 

magnetização total, a somatória dos íons na posição octaédrica e a colaboração da 

magnetização de cada íon. Além disso, pode ser justificado pelo desemparelhamento de 

elétrons na camada 3d nos íons Fe
3+

, Ni
2+

 e Zn
2+

, ocorrendo uma conformação dos spins dos 

íons por apresentarem desmembramento dos níveis energético, concordando com os 

resultados de Blundell (2006). 
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Figura 40. Curvas de histereses das Ferritas Ni0,5Zn0,5 calcinadas por energia de Microondas 

(MO). 
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As Figuras 41 e 42 apresentam as curvas de histereses das ferritas Ni0,25Zn0,75 

calcinadas em forno convencional e microondas, respectivamente. Em ambos os tratamentos 

térmicos o comportamento apresentado foi o ferrimagnetismo, exibindo baixo campo 

coercivo. Verifica-se que a magnetização de saturação aumenta com o incremento da 

temperatura, onde apresenta valores máximos de Ms pouco mais de 20 emu/g para as ferritas 

calcinadas em forno convencional e 42 emu/g para as ferritas calcinadas a 650°C em forno 

microondas. Observa-se uma diminuição da magnetização de saturação com o aumento do 

teor de zinco.  

O comportamento magnético apresenta anomalia com o aumento do teor de Zn, 

devido as posições dos íons Fe
2+

, Ni
2+

 e Zn
2+

 na estrutura cristalina, sendo dependentes das 

distribuições desses cátions nos sítios tetraédrico e octaédrico, além disso dependem da 

quantidade de íons Fe
2+

 e do estado de oxidação, indo de encontro com os estudos realizados 

por Gama et al. (2002) e Sertkol et al. (2009). 

A magnetização apresentada para as ferritas Ni-Zn se baseia na estrutura eletrônica do 

material, apresentando interações com a estrutura cristalina. O grau de magnetização das 

ferritas é induzida, quando as mesmas são submetidas a um campo magnético (H), em que 

ocorre uma seqüência de ordenamento dos spins na direção de campo aplicado. As interações 

dos spins de íons magnéticos (Fe
2+

, Ni
2+

) na posição dos sítios octaédricos e íons magnéticos 

e não magnéticos (Fe
2+

, Zn
2+

) na posição tetraédrica, se apresentam os spins nestas posições 

como antiparalelos. As interações entre os íons nas posições tetraédricas - tetraédricas e 

octaédricas - octaédricas tendem a ser negativas, não sendo todas negativas simultaneamente. 

As interações entre íons em posições tetraédricas – octaédricas são mais intensas e 

antiparalelas, sendo assim, os momentos das duas posições paralelas entre si, reportando 

também nos estudos de Albuquerque (1998). 

As características extrínsecas dos pós obtidos pelo método dos precursores 

poliméricos como tamanho de partículas, morfologia, grau de aglomeração e o tratamento por 

microondas afetaram de forma significativa o comportamento magnético das ferritas Ni-Zn. 

Estudos realizados por Zhiyuan et al. (2000) confirmam a influência desses parâmetros nas 

propriedades magnéticas. Observa-se uma relação proporcional do tamanho de partícula aos 

valores de Ms, atribuindo uma diminuição da magnetização de saturação aos macro 

aglomerados de partículas. 
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Figura 41. Curvas de histereses das Ferritas Ni0,25Zn0,75 calcinadas em forno convencional 

(CF). 
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Figura 42. Curva de histerese da Ferrita Ni0,25Zn0,75 calcinada por energia de Microondas 

(MO). 
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Constata-se uma maior magnetização de saturação em ferrita com x = 0,25 e x = 0,5 

devido à quantidade de íons níquel na posição octaédrica da estrutura cristalina de espinélio.  

As células unitárias formadoras dos domínios magnéticos e fora dos domínios no cristalito 

contribuem para a magnetização total da ferrita. As alterações microestruturais observadas 

pelas micrografias são incorridas também pelo desvio da estequiometria, sendo dessa forma 

suficiente para modificar as propriedades magnéticas.  

A permeabilidade das ferritas Ni-Zn pode sofrer alteração com o aumento do tamanho 

de partícula, justificada pela superposição da magnetização dos spins policristalinos e o 

movimento de paredes de domínios, conforme Hu et al. (2005). As preferências dos cátions 

podem ser alteradas, influenciando o tamanho de partículas das ferritas Ni-Zn. 

Brito (2007), afirma que a coercividade das ferritas é sensível a microestrutura e 

estequiometria do material, onde a coercividade baixa pode ser atribuída a movimentação 

facilitada das paredes de domínios, variando de acordo com a magnetização, e sendo alteradas 

quanto aos defeitos estruturais, como formação de fases não magnéticas e a porosidade do 

material, estando de acordo com os resultados obtidos por DRX (Figuras 18 a 23) e MEV 

(Figuras 27 a 32), respectivamente.  

Partículas muito pequenas potencializam as características magnéticas do material, 

sendo assim observa-se a influência significativa da tratamento por microondas no momento 

magnético do material. Características como rugosidade e aspectos superficiais afetam a 

excitação magnética das partículas de ferritas Ni-Zn, diminuindo a sua magnetização, 

conforme pesquisas realizadas por Thomas et al. (2013).  

Através das curvas de histereses, observa-se um comportamento magnético de ferritas 

moles “soft”, em que a magnetização não é permanente, no qual magnetiza e desmagnetiza 

com facilidade, concordando com pesquisas feitas por Pinho (2002). Constata-se que ferritas 

do sistema N1-xZnxFe2O4, com 0,25 ≤ x ≤ 0,75, apresentam maiores valores de magnetização 

de saturação para x ≤ 0,5 e baixos valores em x > 0,5, isso atribuído aos maiores percentuais 

de níquel (magnético) na estrutura do espinélio, conforme Tabela 9. 

A Tabela 9 apresenta os parâmetros da curva de histerese das ferritas Ni-Zn. Observa-

se que o aumento da temperatura favorece um aumento substancial da magnetização de 

saturação das ferritas tratadas em forno convencional (CF), o que também ocorre nas ferritas 

tratadas por microondas até a temperatura de 650°C, onde nas temperaturas superiores a esta 

os valores  de Ms decaem. 
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Tabela 9 - Parâmetros da curva de histerese da ferrita série Ni1-xZnxFe2O4 (0,25 ≤ x ≤ 0,75) 

calcinada em forno convencional e por energia de microondas 

Trat. térmico Ferrita Ni0,75Zn0,25 Ferrita Ni0,5Zn0,5 Ferrita Ni0,25Zn0,75 

Convencional 

(CF) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

500°C/ 2h 13,530 2,969 1,546 28,244 9,748 1,325 10,859 1,815 0,017 

650°C/ 2h 37,796 8,781 0,884 48,242 10,735 0,663 15,877 2,420 0,221 

800°C/ 2h 47,699 12,333 0,220 53,356 14,632 1,119 19,343 3,836 1,436 

950°C/ 2h 51,443 13,931 0,884 63,403 7,921 0,552 21,058 1,635 0,651 

Microondas 

(MO) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

Ms 

(emu/g) 

Mr 

(emu/g) 

Hc 

(KOe) 

500°C/30min. 93,350 6,731 0,442 84,338 5,385 0,064 36,738 0,859 0,552 

650°C/30min. 107,121 15,417 1,436 93,431 10,639 0,220 42,260 5,066 1,215 

800°C/30min. 44,638 13,098 0,689 31,895 9,056 0,773 12,389 3,305 1,033 

950°C/30min. 34,105 7,110 0,994 35,763 5,081 0,331 29,979 5,055 0,762 

 

 

Nota-se valores relativamente baixos de magnetização de remanência, confirmando o 

caráter magnético mole (macias) das ferritas Ni-Zn, no qual o material é magnetizado e 

desmagnetizado com certa facilidade. A magnetização de saturação e a coercividade foram 

drasticamente afetados pelo teor de zinco no sistema Ni1-xZnxFe2O4.  

A ferrita Ni0,75Zn0,25 (CF) apresentou um aumento cerca de 3 vezes na magnetização 

de saturação, aumento cerca de 4 vezes na magnetização de remanência e uma redução de 

42,82% da coercividade com o aumento da temperatura de 500 a 950°C. Da mesma forma, a 

ferrita Ni0,75Zn0,25 (MO) apresentou uma redução de 63,46% na magnetização de saturação, 

aumento de 5,63% na magnetização de remanência e de 124,88% na coercividade com o 

aumento de 500 a 950°C.  

A ferrita Ni0,5Zn0,5 (CF) apresentou um aumento de 142,62% na magnetização de 

saturação, redução de 18,74% na magnetização de remanência e de 58,34% na coercividade 

com a variação de temperatura de 500 a 950°C. Já a ferrita Ni0,5Zn0,5 (MO) com o aumento 

das mesmas temperaturas, apresentou uma redução de 57,59% na magnetização de saturação, 

redução de 5,64% em Mr e um aumento cerca de 4 vezes na coercividade.  
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A ferrita Ni0,25Zn0,75 (CF) apresentou um incremento na magnetização de saturação de 

93,92%, redução da Mr de 9,91% e um aumento de 0,634 kOe da coercividade na variação da 

temperatura de 500 a 950°C. Assim como a ferrita Ni0,25Zn0,75 (MO), que apresentou uma 

redução de 6,76% na Ms, aumento cerca de 6 vezes na magnetização de remanência e um 

acréscimo de 38,04% na coercividade com o aumento da temperatura de 500 a 950°C. 

A Figura 43 apresenta a relação entre a magnetização de saturação em função do teor 

de Zn no sistema Ni1-xZnxFe2O4 calcinados em forno convencional e por microondas. 
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Figura 43. Relação do teor de zinco com a magnetização de saturação (MS) das ferritas 

calcinadas em (a) forno convencional e (b) por energia de microondas. 

(a) 

(b) 
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A partir da Figura 43 (a), observar-se valores de magnetização de saturação em relação 

ao teor de zinco (mols) para ferritas calcinadas em forno convencional (CF). Os maiores 

valores de magnetização de saturação estão situados em x = 0,5, mostrando que o teor 0,5 é o 

mais adequado para requerer ferritas de boas propriedades magnéticas, sendo coerente com a 

afirmação de Moura (2008) e apresentando conformidade com o gráfico da Figura 10.  

Goodenough (1963) afirma que o grau de inversão decorre por volta de x > 0,5 (teor 

de zinco) para o sistema Ni1-xZnxFe2O4, no qual os íons de zinco iniciam a ocupação 

progressiva dos sítios octaédricos ocasionando uma diminuição significativa da magnetização 

da ferrita espinélio acima dessa concentração. 

A Figura 43 (b) apresenta a magnetização de saturação em relação ao teor de zinco 

(mols) para as ferritas tratadas termicamente por energia de microondas. Observa-se que os 

maiores valores de magnetização de saturação estão em sistemas com teores de 0,25 e 0,5 

mols de zinco, sendo maior em x = 0,25 (mols) em temperaturas de 500, 650 e 800°C. Com 

exceção apenas em 950°C, sendo atribuído este comportamento a quantidades de fases 

adicionais confirmadas pelos difratogramas de raios X (Figuras 19, 21 e 23). 

A Figura 44 apresenta a relação da coercividade em função do teor de zinco para as 

ferritas calcinadas em (a) forno convencional e em (b) microondas. Observa-se que ferritas 

calcinadas em forno convencional apresentam maiores discrepâncias nos valores de 

coercividade. Para as ferritas tratadas a 500 e 650°C a coercividade decresce com o aumento 

da concentração de zinco, atribuída à diminuição da anisotropia magnetocristalina constante 

das ferritas, constatado também em estudos feitos por Rahimi et al. (2013). 

Verifica-se que para as ferritas tratadas termicamente por microondas ocorre uma 

semelhança no comportamento Hc x Teor de Zn (mols) em diferentes temperaturas. Para as 

ferritas calcinadas a 500, 650 e 950°C, observa-se maiores valores de coercividade para 

concentrações de 0,25 e 0,5 (mols). Além disso, comparando este comportamento ao da 

Figura 43, percebe-se para 0,5 (mols) a magnetização de saturação cresce enquanto a 

coercividade diminui, sendo coerente com os resultados da literatura (PAULO, 2006).  

A presença de fases adicionais e porosidade na microestrutura do material reduzem a 

movimentação das paredes de domínios magnéticos e aumenta a coercividade do mesmo. No 

qual já foram confirmadas a presença de fases adicionais e alta porosidade, por intermédio dos 

resultados de DRX e MEV, respectivamente. Baixos valores do campo coercivo conferem 

características de materiais magnéticos moles com pequenas perdas por mudança do campo 

magnético induzido (CALLISTER, 2006). 
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Figura 44. Relação do teor de zinco com a coercividade (HC) das ferritas calcinadas em (a) 

forno convencional e (b) por energia de microondas. 

 

Por fim, observa-se o efeito significativo da concentração de Zn, temperatura de 

calcinação e do tratamento por microondas nas características magnéticas da ferrita Ni-Zn. 

Esses resultados evidenciam o potencial de obtenção de partículas magnéticas pelo método 

dos precursores poliméricos com calcinação por microondas. 

 

 

(a) 

(b) 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como principal objetivo sintetizar ferritas da série Ni-Zn de 

composição Ni1-xZnxFe2O4 com 0,25 ≤ X ≤ 0,75 (mols) pelo método dos precursores 

poliméricos utilizando como fonte de aquecimento final o forno convencional e a energia de 

microondas. A partir dos resultados obtidos, pôde-se chegar as seguintes conclusões: 

 Os resultados dos difratogramas de raios X confirmaram a formação da fase ferrita Ni-

Zn (grupo espacial Fd-3m:1) em todas as temperaturas, apresentando picos bem 

definidos, com traços de fases secundárias, em ambos tratamentos térmicos, sendo 

justificada pela falta de controle da atmosfera dos fornos e a influência do teor de 

zinco no sistema. No entanto, observou-se um controle maior na atmosfera do forno 

microondas. 

 As micrografias realizadas por MEV mostraram aglomerados de partículas no formato 

de flocos porosos (novelos irregulares) e placas longitudinais, pouco densas, com 

larga distribuição de tamanhos, com poros interparticular, sendo caracterizados como 

aglomerados friáveis ou moles (de fácil desaglomeração). Dessa forma, destacando a 

influência do tratamento térmico por microondas na morfologia do material. 

 As características extrínsecas dos pós obtidos pelo método dos precursores 

poliméricos tais como: tamanho de partículas, morfologia, grau de aglomeração e o 

tratamento por microondas afetaram de forma significativa o comportamento 

magnético das ferritas Ni-Zn. 

 A temperatura de calcinação e a composição da ferrita Ni-Zn influenciaram de forma 

significativa a morfologia das partículas magnéticas, no qual foi observado uma 

tendência do aumento da porosidade da ferrita Ni-Zn com o aumento do teor de zinco 

(% mols). 

 Observou-se um comportamento ferrimagnético das ferritas Ni-Zn e características de 

ferritas moles, no qual a magnetização não é permanente, sendo o material 

magnetizado e desmagnetizado facilmente.  

 O tratamento por microondas aumentou a magnetização de saturação da ferrita Ni-Zn, 

até a temperatura de 650°C, no qual constatou-se que ferritas do sistema Ni1-

xZnxFe2O4, com 0,25 ≤ x ≤ 0,75 apresentam maiores valores de magnetização de 

saturação para x ≤ 0,5 e baixos valores em x > 0,5. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Calcinar ferritas Ni-Zn em atmosfera controlada (N2/ Ar) para verificar a 

homogeneidade e formação de fase única do sistema. 

 Variar o teor de zinco (0 ≤ x ≤ 1) do sistema  Ni1-xZnxFe2O4 para investigar o efeito da 

estequiometria nos aspectos microestruturais, morfológicos e magnéticos. 

 Avaliar a sinterização de ferritas Ni-Zn em diferentes condições de tempo e 

processamento. 

 Avaliar a adição de outros dopantes como cobalto e metais de terras raras na ferrita 

visando otimizar as propriedades magnéticas. 

 Avaliar a obtenção de ferritas Ni-Zn pelo método de co-precipitação, hidrotermal e 

hidrotermal com microondas. 

 Avaliar o comportamento dielétrico das ferritas, realizando testes de resistividade 

elétrica de impedância em um analisador de B x H. 

 Caracterizar as ferritas Ni-Zn quanto a ocupação dos cátions na rede cristalina do 

espinélio por Mossbaüer e EXAFS. 

 Aplicar pós de ferrita Ni-Zn em matrizes elastoméricas para uso em compósitos. 
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