


Danielle Karinne Silva Gomes 

 

 

 

 

FERRITAS DE COBALTO DOPADAS COM NÍQUEL: SÍNTESE, 

CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como requisito 

para obtenção do titulo de doutor em Química. 

 

 
Orientadora: Prof

a
. Dr

a
. Dulce Maria de Araujo 

Melo - UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de Serviços Técnicos 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial de Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomes, Danielle Karinne Silva. 

      

 Ferritas de cobalto dopadas com níquel : síntese, caracterização e propriedades 

magnéticas / Danielle Karinne Silva Gomes. Natal, RN, 2010. 

      144 f.  

 

Orientador: Dulce Maria de Araujo Melo. 

 

       

 Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

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

 

    1. Ferritas – Tese. 2. Espinélio – Tese. 3. Pechini – Tese. 4. Reação de combustão – 

Tese. 5. Propriedades magnéticas - Tese. I. Melo, Dulce Maria de Araujo. II. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 

      RN/UFRN/BSE- Química    CDU 549.73(043.2) 





 
DEDICATÓRIA 

 

Dedico ... 

 

 

 Ao Senhor Supremo por ter me 

abençoado e iluminado meus caminhos dado-

me serenidade e forças para enfrentar os 

momentos mais difíceis.  

 

 A minha Mãe que é a razão de tudo que 

sou, que me apoiou incondicionalmente em 

todos os momentos e por tudo que representa 

para mim dedico esta tese. Uma pequena 

homenagem a quem tanto amo. 

 

 A meu querido irmão Davisson pela 

paciência, compreensão e amizade. 

 

 A Marileide pela paciência e compreensão. 

 

 A Andréa Sousa por todo apoio 

incondicional, paciência, força e sábios 

conselhos. 

 

 A meus tios Da Paz e Neto pelo 

apoio e confiança que a me 

estimam. 

 

 

 



 

 Ao meu pai, meu avô Antônio, minha 

avó Ester e minha tia Terezinha.  (Em 

memorian) 

 

 A Professora Dra Joana D’Arc pela 

confiança depositada, sabedoria, conhecimento 

adquirido, por ter me mostrado realidades com 

tanta placidez e está sempre presente durante 

toda minha caminhada em busca do 

conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 A minha orientadora Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo pela confiança 

depositada, pela atenção e valiosa orientação; 

 A minha co-orientadora Profa. Dra. Joana D’Arc Gomes Fernandes pela 

confiança, sabedoria, serenidade, compromisso, conhecimento adquirido e 

preciosa orientação; 

 Ao meu co-orientador Prof. Dr. Jose Humberto de Araújo pela dedicação, 

paciência, responsabilidade e valiosa orientação. 

  Ao Professor Dr. Antonio Eduardo Martinelli pela valiosa colaboração e 

conhecimentos adquiridos; 

 Aos professores Dr(s). Ademir Oliveira, Francisco José pela convivência 

diária;  

 À professora Dra. Fátima Vitória pelo apoio, amizade e importantes 

sugestões;  

 Aos profissionais da central analítica pelas análises realizadas; 

  A Rodrigo e Alexandre pelas analises realizadas e atenção; 

 Aos amigos do laboratório: Patrícia, Valdelice, Roseane, Rosane pela 

convivência e aprendizado diário; 

 Ao Programa de Doutorado em Química da UFRN pela realização deste 

trabalho; 

 Aos funcionários do Departamento de Química, pelos serviços prestados; 

 Ao Laboratório Institucional de Difratometria de Raios X, pelas análises 

realizadas;  

 Ao CTPETRO – INFRA e a FINEP/LIEM pela análise de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

 Ao Laboratório de Pesquisa em Petróleo – LAPET pelas analises realizadas; 

 A Gisele por sua competência, dedicação, apoio, paciência e amizade; 

 A Sônia, Josélia e Alberto pelo apoio e amizade; 

 A minha Tia Graça e João Neto pela força, apoio e conselhos maravilhosos; 



 A Andréia Cavalcante pelo incentivo, apoio, confiança, força e amizade 

sincera de todas as horas.  

 A Andréa Sousa pela compreensão, cumplicidade, paciência, amizade, força 

e lições de vida. Meu agradecimento especial.  

 A todos que direta ou indiretamente colaboraram para a realização deste 

trabalho, Meu muito obrigada. 

 

Finalmente, quero expressar um profundo agradecimento a meu Deus 

infinitamente bom cujo vosso nome é bendito pela LUZ, FORÇA e os 

benefícios que me concedeste; deles seria indigna se os atribuísse ao acaso 

dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito.  

 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada!!! 

 

Danielle Karinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conquistar não é conquistar-se. 
Muitos conquistam o ouro da Terra  

e adquirem a miséria espiritual. 
Muitos conquistam a beleza corpórea  
e acabam no envilecimento da alma. 
Muitos conquistam o poder humano  

e perdem a paz de si mesmos. 
Necessário que o espírito se acrisole na  
experiência e na luta, valendo-se delas  

para modelar o caráter,  
senhoreando a própria vida. 

Para possuirmos algo com acerto e  
segurança, é indispensável não sejamos  
possuídos pelas forças deprimentes que  

nos inclinam sentimento e raciocínio  
aos desequilíbrios da sombra. 

Indubitavelmente, todos podemos  
usufruir os patrimônios terrestres,  

nesse ou naquele setor do cotidiano,  
mas é preciso caminhar com  

sabedoria para que o abuso não nos  
infelicite a existência.  

É por isso que sofrimento e dificuldade,  
obstáculo e provação constituem para  
nós preciosos recursos de superação  

e engrandecimento. 
Todos os valores externos concedidos à  

personalidade, em trânsito no mundo,  
são posses precárias que a enfermidade  

e a morte arrancam de improviso,  
mas todos os valores que entesouramos  

no próprio ser representam posses  
eternas que brilharão conosco,  

aqui e além, hoje e amanhã... 
Na esfera espiritual, cada criatura é  
aproveitada na posição em que se  

coloca e somente aqueles que  
conquistaram a si mesmos,  

nos reiterados labores da educação,  
através do suor ou da lágrima,  

do trabalho ou da renúncia, são capazes  
de cooperar na extensão do amor e da luz,  

cujo crescimento na Terra exige,  
invariavelmente, o coração e o cérebro,  

as ações e as atitudes daqueles que  
aprenderam na lei do próprio sacrifício  

a conquista da vida imperecível.  
Reflete naquilo que te falam,  

antes de te entregares  
psicologicamente ao que se te diga...  

Chico Xavier 

 



RESUMO 

 

 

A presente tese é dedicada ao estudo de ferritas de cobalto dopadas 

com níquel de composição nominal CoFe2-xNixO4 (x = 0,0; 0,5; 1,5 e 2,0 mol de 

Ni2+) preparadas pelo método Pechini e por reação de combustão em 

microondas usando uréia como combustível. O efeito da adição de Ni2+ no 

sistema Co-Fe-O e o efeito do tratamento térmico sobre as propriedades 

estruturais, microestruturais e magnéticas dos pós precursores foram 

investigadas. Amostras dos pós resultantes das queimas antes e após 

tratamento térmico em temperaturas de 500, 700, 900 e 1000ºC por 6h com 

taxa de aquecimento de 5ºC/min, foram caracterizados por análise térmica, 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, difração de raios X 

com refinamento Rietveld, microscopia eletrônica de varredura e medidas 

magnéticas. Os resultados mostraram que ambos os métodos foram eficiente 

para a obtenção da estrutura espinélio desejada tanto para os pós antes e após 

tratamento térmico. No entanto, observou-se que aumentando o percentual de 

Ni, a fase secundária hematita (α-Fe2O3) é substituída pela fase Wustita (NiO) 

e Níquel metálico (Ni0). A presença dessas fases secundárias diminuiu a 

magnetização de saturação dos sistemas estudados, contudo o alto campo 

coercitivo HC (até 1500 Oe) apresentado nas amostras com maior teor da fase 

espinélio possibilitou a verificação de que estes sistemas apresentaram 

comportamento de materiais magnéticos duros. 

 

Palavras-chave: Ferrita. Espinélio. Pechini. Reação de combustão. 

Propriedades magnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 This thesis is dedicated to the study of nickel doped cobalt ferrites, with 

nominal composition of CoFe2-xNixO4 (x = 0.0, 0.5, 1.5 and 2.0 mol of Ni) 

prepared by Pechini method and microwave assisted combustion reaction 

method using urea as fuel. The effect of the addition of Ni in the system Co-Fe-

O and the effect of heat treatment on structural properties, microstructure and 

magnetic properties of the precursor powders were investigated. Samples of the 

powders resulting from burns before and after heat treatment at temperatures of 

500, 700, 900 and 1000°C for 6 hours with a heating rate of 5ºC/min, were 

characterized by thermal analysis, absorption spectroscopy in the infrared, X-

ray diffraction with Rietveld refinement, scanning electron microscopy and 

magnetic measurements. The results showed that both methods were effective 

for obtaining the desired spinel structure for both powders, before and after heat 

treatment. However, was observed that increasing the percentage of Ni, the 

secondary phase hematite (α-Fe2O3) is replaced by the wustite phase NiO and 

metallic nickel Ni0. The presence of these secondary phases decreased the 

saturation magnetization of the studied systems, but the high coercive field HC 

(up to 1500 Oe) presented by the samples with higher content of the spinel 

phase was concluded that these systems displayed behavior of hard magnetic 

materials. 

 

Keywords: Ferrites. Spinel. Pechini. Combustion reaction. Magnetic properties. 
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 1 INTRODUÇÃO    

 

 

Neste capítulo é apresentada, inicialmente, uma breve introdução sobre 

os primeiros relatos da utilização de materiais magnéticos, bem como seu 

enorme progresso tecnológico tornando-se alvo de pesquisas cientificas e 

tecnológicas. Procurou-se dar uma visão geral sobre a importância tecnológica 

desses materiais em função de suas características e propriedades de 

interesse as quais proporcionam um leque de aplicações nos mais variados 

campos da tecnologia moderna. Como também métodos e condições de 

síntese adotada e suas conseqüências nas propriedades de ferritas magnéticas 

com estrutura espinélio, grupo de interesse no presente trabalho. 

Compreender os elementos constitucionais da matéria é uma 

preocupação que a ciência tem desde a mais remota antiguidade e persiste ao 

longo dos séculos atuais, e certamente continuará no futuro. A compreensão e 

o controle desses elementos, e grande parte do conhecimento atual que se tem 

sobre a matéria é proveniente de um processo que vêm se desenvolvendo ao 

longo dos séculos.  

O mundo moderno está repleto de inovações tecnológicas que envolvem 

materiais magnéticos que desempenham funções bastante importantes no 

nosso dia-a-dia, seja na orientação rudimentar através de uma bussola, em 

motores elétricos passando por sensores utilizados em carros modernos 

chegando até a indústria de gravação e leitura de dados. A historia dos 

materiais magnéticos é talvez tão antiga quanto a da humanidade. Existem 

relatos, há mais de 3500 anos, da utilização de matérias magnéticos naturais 

na região da Magnésia, atualmente localizada na Turquia. Os materiais 

extraídos eram chamados de magnes lápis, que significa Pedra de Magnésia, 

hoje conhecida como magnetita (Fe3O4) [1]. 

A bússola foi a primeira aplicação tecnológica de um material magnético, 

observando que há evidencias históricas do seu uso por antigos chineses no 

século XIII [2]. Contudo, exceto por essa aplicação, o magnetismo e os materiais 

magnéticos foram pouco utilizados até o principio do século XIX, quando 

Oersted descobriu que corrente elétrica gera campo magnético.  
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Desde então, o magnetismo e os materiais magnéticos vêm sendo 

utilizados nas mais diversas formas, salientando que foram fundamentais para 

o desenvolvimento tecnológico.  

Um fato curioso e que toda a impressionante variedade de materiais 

magnéticos e suas aplicações originam-se, principalmente, de três elementos: 

Ferro, Cobalto e Níquel. 

Um exemplo do enorme progresso da tecnologia de materiais 

magnéticos foi a descoberta, em 1983, de ímãs (chamados de “magnetos 

duros” ou “permanentes”) de neodímio-ferro-boro, 100 vezes mais potentes que 

os ímãs de aço-carbono do século XIX. Com isso, centenas de aplicações 

tecnológicas (em especial motores e alto-falantes) tiveram a drástica redução 

de peso e tamanho e grande aumento na eficiência.  

Por outro lado, melhorias em materiais magnéticos “doces” ou “moles” 

(de fácil magnetização e desmagnetização), muito usados em transformadores, 

permitem economizar bilhões de dólares todos os anos, pois ajudam a diminuir 

perdas na distribuição de eletricidade. Na gravação magnética, as densidades 

de bits em discos de computadores aumentaram 100 mil vezes em menos de 

40 anos [3].  

Nos dias atuais, os materiais magnéticos tem sido alvo de um dos ramos 

da ciência que mais cresce a Nanociência e Nanotecnologia (N&N). Tal área 

tem por objetivo a compreensão e o controle da matéria na escala nanométrica 

(10-9 m) e tem aplicado os materiais magnéticos como nanopartículas para os 

mais diversos fins. É oportuno mencionar que as dimensões reduzidas das 

partículas levam a propriedades físicas e químicas interessantes, as quais 

permitem inúmeras aplicações nas mais diversas áreas da ciência e da 

tecnologia [4,5].  

Dentre as nanopartículas magnéticas encontram-se os materiais de 

óxido de ferro, denominados ferritas. Estas, por sua vez, são muito estudadas 

por apresentarem notáveis propriedades magnéticas e têm recebido crescente 

atenção dentro das mais variadas áreas, tais como física, química, ciência dos 

materiais, biologia e medicina.  

As ferritas representam um grupo de materiais magnéticos muito bem 

estabelecidos e estão entre os materiais magnéticos mais estudados cientifica 

e tecnologicamente nos últimos anos.  
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Contudo, melhoramentos e inovações continuam ocorrendo, novas 

aplicações, teorias e técnicas de preparação estão em constante 

desenvolvimento. Citam-se como exemplo destes melhoramentos, as 

nanopartículas de ferritas magnéticas.  

Estas nanopartículas sintetizadas quimicamente têm atraído 

considerável atenção devido as suas inúmeras aplicações que apresentam em 

função das suas propriedades eletromagnéticas em baixas e elevadas 

freqüência de trabalho [6,7].  

 

Entre as aplicações destacam-se [3]: 

 

 Ferrofluidos (distribuição de grãos nanométricos em meios líquidos); 

 Revestimentos absorvedores de radar; 

 Sistemas magnéticos de gravação para armazenamento de informação; 

 Catalise; 

 Pigmentos; 

 Sensores; 

 Melhoramento de imagem por ressonância magnética; 

 Distribuidores de drogas guiados magneticamente. 

 

O consumo mundial desses materiais envolve um investimento de 

milhões de dólares/ano com a sua comercialização e caracterizam uma 

importante classe de materiais magnéticos mundialmente investigados em 

diferentes campos de       aplicações [8 -11]. 

A aplicação de materiais nanocristalinos magneticamente moles como 

as ferritas vêm se incrementando constantemente. Em particular, o aumento do 

mercado para fontes de potência exige a produção de núcleos de ferritas de 

alta performance para operar em freqüências cada vez maiores e com menos 

perdas. Isto tem levado a um forte incremento na pesquisa básica e aplicada 

de propriedades magnéticas de ferritas com diferentes dopantes, para 

aplicações em altas freqüências, com o intuito de miniaturizar componentes 

eletro-eletrônicos [11, 12].  
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Nos últimos anos o desenvolvimento da miniaturização e integralização 

dos componentes eletrônicos, em particular os chips de computadores, vem 

requerendo materiais de alta performance elétrica e magnética. 

O bom desempenho dos componentes eletro-eletrônicos à base de 

ferrita está diretamente relacionado com a técnica e qualidade do 

processamento desse material [12], uma vez que a morfologia da microestrutura 

da ferrita é decisiva nos parâmetros desse desempenho. Já que as 

características elétricas e magnéticas são dependentes da microestrutura 

desenvolvida ao fim do processamento. Fatores como tamanho de grão, região 

de contorno de grão, porosidade, densidade, impurezas, fase(s) constituinte(s) 

e a estrutura da célula unitária geram as informações necessárias para 

compreensão da relação da microestrutura e as inerentes propriedades 

magnéticas e elétricas do produto final obtido.  

As ferritas representam um grupo de materiais ferrimagnéticos tendo 

como base o óxido de ferro, Fe2O3. Elas apresentam uma estrutura de 

cristalização do tipo espinélio, sendo que esta pode ser descrita da forma 

AB2O4, onde A e B denotam cátions metálicos de diferentes valências 

ocupando, respectivamente, as posições tetraédricas (A) e octraédricas [B] da 

célula unitária. E a distribuição desses cátions na posição tetraédrica e 

octaédrica influenciam fortemente nas propriedades e aplicações das mesmas 

[13].  

Por apresentar excelentes propriedades como alta permeabilidade 

inicial, alta magnetização de saturação, alta resistividade a qual somente 

alguns materiais possuem e baixas perdas as ferritas são consideradas 

materiais muito importante tecnologicamente [14-17]. Estas propriedades 

bastante atrativas, por sua vez, dependem criticamente do momento magnético 

dos cátions do metal e de sua distribuição entre os sítios tetraédricos e 

octaédricos coordenados com o oxigênio [17].  

As ferritas são materiais freqüentemente utilizados na indústria de 

telecomunicações e aeronáutica, podendo citar transformadores, indutores e 

conversores (radiação eletromagnética em calor) na gama de alta freqüência 

por causa da alta resistência elétrica e também pela enorme vantagem 

econômica [18-20].  
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A obtenção de ferritas com excelentes propriedades magnéticas é 

considerada complexa e difícil, uma vez que, o principal problema encontra-se 

presente no fato de que muitas das propriedades necessárias para as 

aplicações das ferritas não são intrínsecas, mas sim extrínsecas [20, 21].  

Por este motivo, a ferrita não é completamente definida por sua 

composição química e estrutura cristalina, mas requerem conhecimento e 

controle dos parâmetros de sua microestrutura, logo a seleção de um processo 

apropriado é, conseqüentemente, a chave mestre para se obter ferritas de boa 

qualidade [15,22].  

As ferritas são extremamente sensíveis aos métodos e condições de 

síntese, parâmetros estes de grande importância na obtenção de ferritas de 

elevada qualidade. E em função disto é de grande importância o domínio de 

técnicas alternativas na obtenção das mesmas, pois influenciam diretamente 

nas propriedades químicas e físicas [23].   

As propriedades eletromagnéticas específicas desejáveis das ferritas 

são em função não apenas dos raios atômicos e das valências dos cátions 

metálicos presentes, mas também do método de obtenção, das propriedades 

químicas e físicas, da morfologia, estequiometria e tamanhos de partículas [24 - 

27].  

Desta forma, a escolha da composição de uma ferrita é de extrema 

importância, pois esta irá determinar o tipo de aplicação futura que lhe vai ser 

destinada, ou então, o tipo de aplicação vai determinar a composição da ferrita 

[27].  

O processo industrial de produção das ferritas é o mesmo das outras 

cerâmicas em geral, ou seja, o método cerâmico convencional de mistura de 

óxidos, e que, apesar de ser um método econômico, não possibilita o controle 

da homogeneidade e pureza principalmente por utilizar processos de mistura e 

moagem.  

Devido às ferritas comumente serem usadas em componentes 

eletrônicos, existe uma restrita necessidade da exatidão de suas dimensões e 

da uniformidade de suas propriedades. Assim, o controle de qualidade é de 

extrema importância e necessário durante a sua obtenção [28].  
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Apesar do custo inicialmente ser mais alto do que os pós cerâmicos 

preparados pela reação convencional no estado sólido de misturas mecânicas 

e materiais calcinados, a melhora no desempenho e reprodutibilidade obtida 

com os pós derivados dos métodos químicos em última instância economiza 

dinheiro e soma valor [29].  

Como alternativos para o processo cerâmico convencional vários 

métodos químicos tem se desenvolvidos visando principalmente, o controle 

microestrutural e das propriedades eletromagnéticas por meio do controle das 

características dos pós (pureza, homogeneidade química, morfologia e 

tamanho médio das partículas) fatores esses que poderão melhorar as 

propriedades já conhecidas, como também propiciar o surgimento de novas 

propriedades [30, 31]. 

 Na tentativa de superar as desvantagens dos métodos convencionais 

outros métodos químicos são empregados para obtenção de ferritas do tipo 

espinélio, entre eles temos: síntese por combustão em microondas, sol-gel [32], 

Pechini [33], microemulsão [34], co-precipitação [35], síntese hidrotérmica [36], 

citratos precursores, entre outros. Esses materiais são produzidos com mais 

alta qualidade, mas a razão pela qual o método cerâmico convencional tem 

sido o mais aplicado pelas indústrias dá-se pela facilidade em que se consegue 

processar a matéria-prima em grande escala, além, naturalmente, dos baixos 

custos envolvidos [37]. 

Embora haja essa maior facilidade, muitos problemas ocorrem nas 

diversas etapas desse processamento. O produto final, obtido por mistura de 

óxidos, sofre influência de diversos fatores tais como: elevado nível de 

impurezas, baixa reatividade dos reagentes com baixa área de superfície e 

obtenção de materiais com baixos valores de densidade, fazendo com que as 

propriedades finais das ferritas sejam substancialmente alteradas. 

Entre estes métodos alternativos destacam-se, o método dos precursores 

poliméricos e a síntese por reação de combustão. O método dos precursores 

poliméricos desenvolvido por Pechini recebeu muita atenção devido a sua 

simplicidade, baixo custo, mistura homogênea a nível molecular, bom controle 

estequiométrico, baixas temperaturas e a utilização de processamento baseado 

num sistema de aquoso. Gouveia [38] e Lessing [39] forneceram uma descrição e 

uma análise de tal método de síntese [40].  
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A síntese por reação de combustão tem demonstrado ser um método de 

alto potencial para a produção de pós cerâmicos avançados. Este método é 

caracterizado por ser um processo simples, com uma economia significativa de 

tempo, consumo de energia e tamanho de partícula inferior 100 nm quando 

comparados com os métodos convencionais [41], além de não necessitar de 

etapas intermediárias de calcinação subseqüentes, sintetiza pós com alta 

pureza, homogeneidade química, e normalmente gera produtos com estrutura 

e composição química desejada, devido à elevada homogeneidade favorecida 

pela solubilidade dos sais em água [42,43]. 

Dependendo do interesse tecnológico há necessidade de se obter 

partículas com propriedades cristalinas e magnéticas especificas das ferritas. 

Contudo, a produção de nanopartículas de ferritas com controle das 

propriedades químicas, físicas e magnéticas ainda é um desafio [44, 45]. 

Assim, a relação entre métodos e parâmetros de síntese, e 

características morfológicas e microestruturais de pós de ferritas é de 

fundamental importância: fases cristalográficas formadas, tamanho de cristalito, 

e propriedades magnéticas são propriedades de interesse na definição do uso 

potencial dessas partículas para aplicações tecnológicas. É neste contexto que 

se insere esta tese.   
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2 OBJETIVOS   

 

 

Este capítulo refere-se ao objetivo geral do desenvolvimento desta tese, 

bem como os objetivos específicos que guiam o estudo detalhado do grupo de 

interesse no presente trabalho: ferritas com estrutura espinélio. 

 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 O objetivo geral desta tese é investigar a obtenção, caracterização e 

propriedades magnéticas de ferritas de cobalto dopadas com níquel, de 

composição CoFe2-xNixO4    (0,0 ≥ x ≤ 2,0), através do método dos precursores 

poliméricos (Pechini) e síntese de reação de combustão em microondas.   

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Para êxito desta investigação, é necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

  

 Produzir ferritas de cobalto pura e dopada com níquel via método 

Pechini e por reação de combustão em microondas visando à obtenção 

de pós cristalinos, nanométricos e monofásicos; 

 

 Avaliar e comparar a influência dos métodos de sínteses utilizados nas 

características finais dos pós obtidos;   

 

 Analisar o efeito da temperatura de tratamento térmico a 500, 700, 900 e 

1000°C/6h com taxa de aquecimento de 5°C/min em atmosfera dinâmica 



Objetivos                                                                                                      PPGQ 
 

Danielle Karinne Silva Gomes 31 

de ar, na estrutura, microestrutura e propriedades magnéticas dos pós 

obtidos pelo método Pechini; 

 

 Avaliar a influência da substituição de íons Fe3+ por íons de Ni2+ nas 

propriedades finais dos pós preparados; 

 

 Caracterizar os pós obtidos quanto à morfologia e estrutura os pós 

obtidos por difração de raios X, aliado ao método Rietveld de 

refinamento de estrutura para identificação de fase, determinação do 

tamanho de cristalito e parâmetros de rede;  

 

 Avaliar as propriedades magnéticas dos pós de ferritas por e meio de 

curvas de histerese M x H e através destas determinar propriedades tais 

como: coercividade, perda por histerese e magnetização de saturação e 

remanência. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

  

 

 A idealização, o planejamento e a compreensão do desenvolvimento do 

presente trabalho exigiram um estudo inicial dos aspectos teóricos e 

informativos apresentados a seguir. Neste capitulo, são abordados aspectos 

teóricos relacionados aos materiais nanoestruturados, as ferritas, espinélio, 

métodos de síntese e o magnetismo onde conceitos básicos como, 

comportamento e propriedades são apresentados.   

  

 

3.1 MATERIAIS NANOESTRUTURADOS 

  

 

O ponto inicial da nanotecnologia foi marcado historicamente, por dois 

períodos distintos de desenvolvimento na pesquisa e aplicação de 

microestruturas ultrafinas. O primeiro que compreende o período de 1870 a 

1970, onde foi reconhecido que a microestrutura dos materiais é um parâmetro 

determinante nas suas propriedades físicas e químicas [46,47].  

O segundo período de desenvolvimento na área de microestruturas 

ultrafinas iniciou-se por volta de 1970 com o reconhecimento de que estas 

microestruturas permitiam a geração de sólidos com novas estruturas atômicas 

e/ou eletrônicas. Surgiam assim, materiais ultrafinos com diferentes dopantes 

ou composições geradas por estruturas ultrafinas bidimensionais [46,47]. 

As pesquisas foram direcionadas para a síntese de novas estruturas em 

metais, cerâmicas, e semicondutores através de microestruturas ultrafinas 

tridimensionais com o propósito de gerar sólidos, uma grande fração dos quais 

consiste de núcleos de grãos e/ou interfases. Dadas às dimensões, estes 

sólidos são denominados de materiais nanoestruturados, ou sinonimamente 

nanofases sólidas ou materiais nanocristalinos [46]. 

Atualmente, os materiais nanoestruturados são definidos como materiais 

policristalinos de fases simples ou multifasicos com tamanho de grãos na 
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ordem de nanômetros (10-9 m) - nm (tipicamente menores que 100 nm) e 

constituídos principalmente de cristalitos.  

Segundo a literatura, um material nanoestruturados é aquele que 

apresenta uma microestrutura com tamanho característico (em pelo menos 

uma direção) na ordem de poucos nanômetros [46, 47]. 

Os materiais nanoestruturados são construídos por técnicas de 

fabricação que permitem a especificação e localização de átomos ou moléculas 

individualmente. Há duas maneiras principais de entrar no nanomundo: a 

primeira ocorre através da fabricação molecular, que envolve a manipulação de 

átomos individuais (bottom - up) e a segunda acontece através da 

miniaturização que resulta em dispositivos cada vez menores (top – down) [48, 

49]. 

Um dos primeiros e mais divulgados experimentos de nanofabricação 

evidente com a definição de controle sobre a localização atômica, remota a 

1990, quando a companhia IBM depositou individualmente sobre um substrato 

de níquel átomos de xenônio para formar a logomarca da campanha [50]. 

Devido a estas dimensões extremamente pequenas, os materiais 

nanoestruturados são estruturalmente caracterizados por uma grande fração 

volumétrica de contorno de grãos ou interfases, as quais podem alterar 

significantemente uma variedade de propriedades físicas e químicas quando 

comparados aos materiais cristalinos convencionais.  

Estas variações nas propriedades resultam do tamanho reduzido, forma 

dos cristalitos, baixa densidade e/ou número de coordenação nas interfaces 

entre os elementos estruturais. Em sua maioria, os materiais nanoestruturados 

apresentam propriedades superiores aos policristais convencionais e sólidos 

amorfos.  

Por exemplo, os materiais nanoestruturados podem exibir aumento de 

resistência e/ou dureza, melhor ductibilidade e/ou tenacidade, módulo de 

elasticidade reduzido, melhor difusividade, maior calor especifico, e 

propriedades magnéticas superiores. No entanto, pelo fato dos materiais 

nanoestruturados serem mais estáveis, suas estruturas e propriedades 

dependem do modo de preparação e variação tempo - temperatura.  

 



Revisão bibliográfica                                                                                   PPGQ 
 

Danielle Karinne Silva Gomes 35 

Além disso, são muito ativos quimicamente, porque o número de átomos 

na superfície é muito grande quando comparado com átomos localizados no 

interior do material. Para reter as propriedades desejadas dos nanomateriais, 

muitas vezes devem ser usados estabilizantes, para impedir a ocorrência de 

reações indesejáveis [51, 52]. 

Segundo pesquisas realizadas, os vários tipos de materiais 

nanoestruturados podem ser classificados de acordo com sua composição 

química e a dimensionalidade dos cristalitos [45]. 

De forma unidimensional, os materiais nanoestruturados são de grande 

interesse para estudo e aplicação na área eletrônica, na forma bidimensional 

possuem uma alta densidade de contornos de grãos, com 50% dos átomos 

situados nestes contornos, de forma tridimensional vem sendo bastante 

estudados devido aos excelentes resultados no aumento das propriedades 

mecânicas, físicas, magnéticas entre outra [45, 46]. 

Materiais nanoestruturados diferem dos materiais policristalinos pelo 

tamanho das unidades estruturais que são compostas, e freqüentemente 

mostram propriedades que são diferentes daquelas dos materiais 

convencionais quando comparados com a mesma composição química.  

A microestrutura, dimensão e distribuição dos grãos, morfologia de 

contorno de grão, contorno de interfases e arranjo atômico formados nos 

produtos finais determinam essas propriedades, bem como suas aplicações. 

Dentro deste cenário a nanotecnologia é inerentemente interdisciplinar, 

uma vez que abrange diversificadas áreas de pesquisa (química, física, 

engenharia, medicina, biologia), e sua aplicabilidade em diversos tipos de 

materiais (polímeros, cerâmicas, semicondutores, metais, compósitos, entre 

outros). Alguns exemplos das aplicabilidades dos materiais nanoestruturados 

estão ilustrados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Exemplos de aplicações da nanotecnologia em vários setores da indústria [45]. 
 

 

 

 

 

INDÚSTRIAS APLICAÇÕES 

Indústria 

automobilística e 

aeronáutica 

Materiais mais leves, pneus mais duráveis, plásticos 

não inflamáveis e mais baratos, etc. 

Indústria eletrônica e 

de comunicação 

Armazenamento de dados, telas planas, aumento na 

velocidade de processamento, etc. 

Indústria química e 

de materiais 

Catalisadores mais eficientes, ferramentas de corte 

mais duras, fluidos magnéticos inteligentes, etc. 

Indústria 

farmacêutica, 

biotecnológica e 

biomédica. 

Novos fármacos baseados em nanoestruturas, conjunto 

para auto-diagnostico, materiais para regeneração de 

ossos e tecidos, etc. 

Setor de fabricação Novos microscópios e instrumentos de medida, 

ferramentas para manipular a matéria a nível atômico, 

bioestruturas, etc. 

Setor energético Novos tipos de bateria, fotossíntese artificial, economia 

de energia ao utilizar materiais mais leves e circuitos 

menores, etc. 

Meio-ambiente Membranas seletivas, para remover contaminantes ou 

sal da água, novas possibilidades de reciclagem, 

desenvolvimento de materiais para remediação, criação 

dos “Lab on” a chip para detecção e quantificação de 

poluentes, etc. 

Defesa Detectores de agentes químicos e orgânicos, circuitos 

eletrônicos mais eficientes, sistemas miniaturizados de 

observação, etc. 
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3.2 FERRITAS 

 

 

Historicamente, podem ser distinguidos dois períodos de 

desenvolvimento em pesquisa e aplicação de ferritas. O primeiro compreende 

na década de 30 do século passado quando os pesquisadores japoneses Kato 

e Takei (1933) apresentaram seus primeiros trabalhos com núcleo de ferritas e 

teve continuidade até meados dos anos 50. Este processo de evolução 

tecnológica das ferritas começou desde o desenvolvendo núcleos para bobinas 

e transformadores até o armazenamento de dados em memórias magnéticas, 

tanto para equipamentos de áudio como para os primeiros computadores [53]. 

O segundo período de desenvolvimento no estudo de ferritas foi 

marcado com um grande avanço no que diz respeito à ferritas. Foi à divulgação 

da teoria do ferrimagnetismo por Néel em 1948 [54]. 

Sendo assim, as pesquisas foram direcionadas ao estudo de ferritas 

afim de outras inúmeras descobertas em função da notável importância 

industrial das mesmas devido à variedade de suas aplicações [55, 56].  

São elas:  

 

 Substratos de antenas, filtros e transformadores para áudio, TV e 

telecomunicações; 

 Transformadores de pulso e banda larga para telecomunicações; 

 Conversores de potência; 

 Supressores de sinais, isoladores de microondas, núcleos de memórias, 

absorvedores de radiação eletromagnética, entre outras. 

 

Ferritas constituem uma classe de materiais cerâmicos ferrimagnéticos 

de alta relevância no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas em 

dispositivos eletroeletrônicos, constituída por uma mistura de óxidos metálicos, 

onde 70% de sua composição são formadas por óxido de ferro com estruturas 

cristalinas e composições químicas variadas.  

De forma genérica, podem ser considerados produtos de reação entre 

Fe2O3 e outros óxidos metálicos.  
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Suas propriedades eletromagnéticas são decorrentes da existência de 

íons magnéticos, cujos spins estão distribuídos opostos uns aos outros nas 

posições tetraédricas e octaédricas de uma rede cristalina complexa. 

 

Apresentando sua composição química pela fórmula,  

 

 

 

Onde: 

  Me é um cátion metálico de Valencia k;  

m e n são números inteiros [57]. 

 

Dependendo da composição química e da distribuição cristalográfica, as 

ferritas são classificadas em três classes, em função de sua estrutura cristalina: 

hexagonais, garnetes, espinélio [54]  

Dentre essas, as do tipo espinélio são mundialmente mais utilizadas, 

devido sua grande mobilidade catiônica, que pode oferecer diferentes 

propriedades para a mesma estequiometria e dos subgrupos acima citados, as 

ferritas com estrutura cúbica tipo espinélio é o alvo de interesse deste trabalho 

[58].  

A distribuição dos cátions na rede é muito influenciada pelo método 

empregado na síntese e obtenção desses materiais, além de ser altamente 

sensível ao tratamento térmico [58]. 

Esses materiais classificados como simples possuem a fórmula 

, onde  é um íon metálico divalente, tal como: Fe2+, Ni2+, Cu2+, 

Mg2+, Mn2+, Co2+, Zn2+, ou Cd2+. 

As ferritas do tipo espinélio são produzidas pela reação entre a hematita     

(α- Fe2O3) com óxidos metálicos ou carbonatos, tais como: MnCO3, NiO, MnO2, 

ZnO e outros [59]. Essas ferritas são muito usadas nas aplicações magnéticas 

onde é necessária a excitação em freqüências maiores do que dezenas de 

milhares de Hertz.  

As propriedades magnéticas e elétricas das ferritas são função não 

apenas de seus raios atômicos e de suas valências, mas também dependem 
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do método de obtenção, das propriedades químicas e morfológicas, da 

estequiometria e dos tamanhos de partículas além de ser altamente sensível 

ao tratamento térmico [60 - 63]. 

Em 1988, o mercado mundial das ferritas do tipo espinélio era da ordem 

de 300 a 350.000 toneladas anuais com taxa de crescimento em torno de 7% 

ao ano [64].  

E nos últimos anos o desenvolvimento da miniaturização e integralização 

dos componentes eletrônicos, em particular os dispositivos para aplicações em 

rádio-freqüência, vem requerendo cada vez mais, materiais de alto 

desempenho elétricos e magnéticos [65].  

Diante do exposto, os estudos se desenvolvem tendo como alvo atender 

ao exigente mercado das indústrias eletrônicas, levando às pesquisas de 

materiais cerâmicos ferrimagnéticos de alta performance que melhor atendam 

essas exigências. 

 

 

3.3 ESTRUTURA CRISTALINA DO ESPINÉLIO 

 

 

Genericamente, as estruturas de fórmula química AB2O4 compreendem 

as estruturas típicas do mineral espinélio. A ocorrência natural do espinélio é o 

mineral MgAl2O4, recebendo essa classificação juntamente com outros 

minérios como: 

 

 Magnetita (Fe3O4);  

 Trevorite (NiFe2O4); 

 Gahnite (ZnAl2O4), entre outros.  

 

Nestas estruturas (Tabela 2), os cátions A têm quatro oxigênios 

vizinhos, ao passo que os cátions B têm seis. Ao todo, são 32 íons de oxigênio 

e 24 cátions na célula unitária.  
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Tabela 2: Distribuição e ocupação do número de cátions nos sítios da estrutura ferrita-espinélio 

[66]. 
 
 

Tipo de sítio Número 

disponível 

Número 

ocupado 

Espinélio 

normal 

Espinélio 

inverso 

Espinélio 

parcialmente 

inverso 

Tetraédrico (A) 64 8 8M2+ 8Fe3+ NFe3+ e NA2+ 

Octaédrico [B] 32 16 16Fe3+ 8Fe3+ e 

8A2+ 

NFe3+  e NA2+ 

* N – número de íons de elemento metálico. 

 

Destes, 8 cátions coordenação A e 16 em coordenação B [67, 68]. O 

arranjo cristalino é do tipo cúbico de face centrada (CFC), pertencente ao grupo 

espacial Fd3m tal qual o espinélio original MgAl2O4 (Figura 1), e o parâmetro 

de rede destas estruturas são tipicamente da ordem de 8,3 Å [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação esquemática de uma estrutura cristalina do tipo cúbica de fase 
centrada (cfc). 

 

 

A estrutura do espinélio normal é composta por íons divalentes (A2+) 

cercados por quatro íons oxigênio, ocupando os sítios tetraédricos. Os íons 

trivalentes (B3+) ocupam os sítios octaédricos, e estão cercados por seis íons 

oxigênio.  
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Na Figura 2 é possível observar parcialmente preenchida, a cela unitária 

de um espinélio AB2O4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação da cela unitária do espinélio [69] 

 

Na Figura 3 pode se observar com mais detalhes as posições dos íons 

nos sítios A e B das sub redes tetraédrica e octaédrica respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: (a) cátion ocupante da posição A cercado por 4 anions O
-2 

e (b) cátion na  posição B 
rodeado por 6 íons O

-2
 [69]. 

 

(a) (b) 
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Essa estrutura pode apresentar algum grau de inversão (ä) devido à alta 

eletronegatividade do oxigênio, que promove ligações de forte caráter iônico 

com os cátions divalentes e trivalentes. Isso depende da distribuição iônica dos 

cátions, sendo então classificados como: 

 

  Espinélio normal – tem oito A no sítio tetraédrico e dezesseis B no sítio 

octaédrico, podendo ser representado por A[B2]O4 ou (A2+)[B3+B3+]O4. 

Como é o caso do espinelio  onde os íons divalentes (Mg2+) 

ocupam os sítios tetraédricos e os íons trivalentes (Al3+) ocupam os 

sítios octaédricos. 

 

  Espinelio inverso – tem um A e um B no sitio octaédrico e um B no sitio 

tetraédrico, podendo ser representado por B[AB]O4 ou (B3+)[A2+B3+]O4. 

 

  Espinelio parcialmente inverso ou intermediário – é representado por               

B1-aAa[A1-aB1+a]O4, onde a quantidade de A que ocupa o sitio octaédrico 

fornece o grau de inversão do espinélio em estudo. 

 

Como visto, a estrutura AB2O4 oferece muitas possibilidades de 

combinação para os cátions, os quais podem ser balanceados com as oito 

cargas negativas dos íons de oxigênio. Nos ferroespinelios, onde Fe2O3 é o 

principal componente, os íons de ferro (Fe3+) podem ocupar ou os sítios 

tetraédricos ou os octaédricos, então, dependendo de que outros cátions estão 

presentes, isto pode resultar em espinelio normal, inverso ou intermediário [70 - 

72]. 

A porcentagem de ocupação de sítios tetraédricos por íons de ferro 

determinam o grau de inversão de estrutura espinélio [73, 74]. Deste modo, a 

fórmula estrutural do espinélio CoFe2O4 também pode ser descrita como 

, onde os (A) e [B], servem para representar os 

sítios de coordenação tetraédrica e octaédrica, respectivamente, e ä representa 

o grau de inversão de cátions na estrutura, definido como a fração de sitio (A) 

ocupado por íons de Fe3+  [74, 75]. 
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A determinação de cátions de um determinado óxido de espinélio é 

determinada pela energia total do cristal, cujo parâmetro depende de outros 

fatores: tamanho de íons, interações coulombianas entre as cargas destes íons 

e o delimitado espaço entre as forças de repulsão, efeitos de polarização e 

ordenação dos cátions [76]. 

Quando δ = 0, todos os íons divalentes estão nas posições tetraédricas 

pertencentes ao sitio (A) e todos os íons trivalentes ocupam as posições 

octaédricas no sitio [B], e então a estrutura é dita de um espinélio normal. 

Quando δ = 1, os íons divalentes ocupam as posições octaédricas e os íons 

trivalentes estão igualmente distribuídos nas duas posições (octaédrica e 

tetraédrica), e o espinélio é dito inverso     [77, 78]. 

As propriedades elétricas e magnéticas de ferritas do tipo espinélio têm 

origem no estado dos seus momentos magnéticos, do spin ou do orbital; na 

transição e no estado de oxidação dos íons metálicos, e na interação entre 

estes íons que se localizam nos interstícios tetraédricos e octaédricos da 

estrutura [79]. 

As ferritas do tipo espinélio nanoestruturada proporcionam 

oportunidades para entendimento de muitas propriedades magnéticas ao nível 

atômico, sem a interferência de complicados movimentos oriunda das 

interfaces dos domínios, especialmente se houver uma dependência entre a 

propriedade magnética e tamanho do cristalito [80]. Estas ferritas também 

constituem um amplo e importante grupo agregado aos materiais com 

propriedades ferromagnéticas e antiferromagnéticas dependendo da 

composição e distribuição de cátions [68]. 

Outra importante propriedade apresentada por espinélios é a alta 

resistividade especifica, importante para aplicações que requerem dispositivos 

de alta freqüência. As ferritas também podem ser usadas como proteção de 

corrosão, aplicação que requer baixa resistividade especifica, isto é, menor que 

10 Ωcm [81]. 

Um efeito notável que tem sido especulado em ferritas do tipo espinélio 

é a forte dependência de propriedades sobre o estado de ordenação dos íons 

dentro da estrutura, em particular, a situação de distribuição de cátions [76, 77]. 

Extensas pesquisas têm focado suas investigações no comportamento 

das ferritas tipo espinélio dopadas com cátions divalentes [82]. 
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A adição de cátions como impurezas na estrutura das ferritas altera não 

somente sua composição química, mas também as propriedades intrínsecas, 

como as magnéticas, elétricas e térmicas, e por fim esta alteração acaba 

refletindo nas propriedades extrínsecas [82].  As perdas magnéticas por 

histerese, por exemplo, estão fortemente relacionadas à microestrutura do 

material, e esta pode ser controlada pelas condições e métodos adotados de 

preparação.  

O tratamento térmico aliado a temperatura ao qual é exposto este óxido 

magnético é a maior causa de desordem dos íons nos sítios tetraédricos e 

octaédricos. O principal efeito desta desordem é a variação na temperatura de 

transição [83]. 

Outra questão que pode ser critica é a aglomeração de partículas finas, 

causadas pela forças atrativas de Van der Waals e/ou a força motriz que tende 

a minimizar a energia total de superfície do sistema. As forças repulsivas entre 

as partículas são necessárias para conter a aglomeração dessas partículas [79]. 

 

 

3.4 MÉTODOS DE SÍNTESES  

 

 

Diante da importância e destaque das ferritas o processamento desses 

materiais em escala industrial é feito pelo método convencional de mistura de 

óxidos, que apesar de ser um método relativamente econômico, não permite o 

controle da homogeneidade e pureza, principalmente por utilizar processos de 

mistura e moagem. Com o intuito de minimizar as dificuldades apresentadas 

por este método vários métodos químicos de sínteses têm sido utilizados em 

escala de laboratório para obtenção de ferritas dentre eles destacam-se o 

método Pechini [84], sol-gel [85], microemulsão [86], co-precipitação [87], síntese 

hidrotérmica [88], síntese por reação de combustão [89, 90], entre outros. Visando 

principalmente o controle da microestrutura e das propriedades magnéticas e 

elétricas por meio do controle das características dos pós (pureza, 

homogeneidade química, forma e tamanho médio das partículas.  
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Os métodos escolhidos para o processamento das ferritas nesta tese 

foram os métodos Pechini e reação por combustão em microondas. Os quais 

serão de uma forma sucinta descritos a seguir. 

 

 

3.4.1 Métodos dos Precursores Poliméricos (Pechini)  

 

 

Nos últimos anos, um dos métodos de síntese de óxidos mistos que vem 

se popularizando é o método Pechini, do qual foi derivado o método dos 

precursores poliméricos, que se baseia na obtenção de poliésteres a partir de 

citratos [91].  

Este método foi desenvolvido para a preparação de pós de óxidos 

multicomponentes, materiais dielétricos com estequiometria controlada, que 

através do método convencional (mistura de óxidos) é extremamente difícil. 

Sua base é o ICP (complexo polimerizavel “in situ”). 

Este método foi primeiramente desenvolvido por Pechini em 1967 [91 , 92] 

e, em seguida, popularizado por H. Anderson que aplicou o método para 

fabricar pós de perovisquita. Eror e Anderson, em seus trabalhos, afirmam que 

o método tem sido utilizado com grande sucesso em mais de 100 diferentes 

misturas de óxidos, como titanato de bário, Pb3MgNb2O9, entre outros [93]. 

 A técnica de precursores poliméricos, conhecida como método Pechini 

tem como base a formação de uma resina polimérica pela poliesterificação 

entre os citratos metálicos e um polihidroxiálcool (etileno glicol ou dietileno 

glicol), visando uma melhor distribuição dos cátions a nível atômico, na 

estrutura polimérica. 

 As fontes de cátions metálicos mais utilizados são aqueles que se 

decompõe em baixas temperaturas como nitratos, sulfatos carbonatos, entre 

outros, com o intuito de se minimizar a sinterização do material resultante que 

provocaria a diminuição da área superficial [66, 67].         

O ácido cítrico e o etileno glicol são muitos utilizados neste método por 

apresentarem aspectos fundamentais, tais como [94]: 
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  O ácido cítrico forma complexos do tipo quelatos estáveis com muitos 

íons metálicos, exceto os monovalentes; 

 

  Como o ácido cítrico contém três grupos carboxílicos (-COOH) e o 

etileno glicol dois grupos hidroxílicos (-OH), reações sucessivas de 

esterificações podem ocorrer entre o ácido cítrico e o etileno glicol, para 

a formação de uma resina polimérica. 

 

Muitos íons metálicos formam complexos estáveis com o ácido cítrico, 

visto que este é um ácido polibásico contendo três grupos de ácidos 

carboxílicos e um grupo hidroxila em uma molécula. A habilidade do ácido 

cítrico em solubilizar uma extensa faixa de íons metálicos em uma mistura de 

etileno glicol e água é de suma importância, especialmente para sistemas 

envolvendo cátions suscetíveis à hidrólise e que formam precipitados insolúveis 

em água.  

Estudos realizados têm demonstrado que, variando a relação ácido 

cítrico/etileno glicol, ocorre somente variações nas temperaturas de eliminação 

do material orgânico.  

A mistura de soluções de citratos metálicos e polihidroxiálcool (etileno 

glicol ou dietileno glicol), à temperatura moderada (100 a 200 ºC), sob 

atmosfera de ar ou outros gases, favorecem a poliesterificação com liberação 

de água, resultando em uma resina polimérica sólida. 

Após este estagio, o poliéster é decomposto por tratamentos térmicos             

(300 – 500 ºC) em CO2 e água, com o propósito de eliminar o excesso de 

material orgânico e sintetizar a fase desejada respectivamente.  

Desse modo, os cátions metálicos encontram-se presos em uma rede 

rígida de poliéster dificultando a sua mobilidade e reduzindo consideravelmente 

a segregação dos cátions metálicos presentes.  

 

O método Pechini apresenta como vantagens sobre os demais métodos: 

 

  Homogeneidade química dos multicomponentes em escala molecular; 
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  Controle direto e preciso da estequiometria de sistemas complexos em 

temperaturas relativamente baixas; 

 

 Pós ultrafinos, nanométricos e monofásicos; 

 

  Baixo custo, uma vez que os reagentes usados em maior quantidade 

são relativamente baratos. 

 

Além disso, este método possui uma característica muito peculiar: a 

flexibilidade, pois, o mesmo pode ser empregado na obtenção de diversos 

óxidos, com diferentes estruturas por simples ajuste de variáveis. 

Sua desvantagem é a larga quantidade de perda de massa ou formação 

de fortes aglomerados durante a calcinação [95].  

A decomposição do material orgânico durante a calcinação pode 

produzir um aquecimento adicional, devido à combustão, levando à formação 

de aglomerados parcialmente sinterizados. 

Por outro lado, a presença de altos níveis de carbono pode levar à 

formação de carbonatos como fase secundária. Logo, o controle da 

decomposição térmica do precursor é fundamental para o melhoramento deste 

método. 
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A Figura 4 ilustra as reações envolvidas no método Pechini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Reações envolvidas no método Pechini [96]. 

 

 

3.4.2 Método de reação por combustão via microondas 

 

 

 A síntese por reação de combustão em microondas tem-se mostrado 

bastante promissora na obtenção de pós nanoestruturados (ferritas, maganitas, 

cromitas, cobaltitas, titanitas, óxidos supercondutores, entre outros compostos) 

com controle da microestrutura e de características como pureza, 

homogeneidade química, forma e tamanho de partículas [97, 98]. 

 

Nitrato de níquel, 

ferro e cobalto 
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Cheng at al [99] investigaram os efeitos que o tamanho de partícula das 

ferritas de Ni-Zn exercem sobre as propriedades magnéticas e absorção de 

microondas.  

Experimentos demonstraram que nanopartículas, ao redor de 40 nm, 

apresentam maior perda de reflexão do que os pós de tamanho micrométrico e 

menores que 25 nm. Este tamanho de partícula foi obtido por meio do método 

de combustão de misturas de nitratos metálicos com uréia. 

Essencialmente, este método compõe-se da combinação entre seus 

reagentes em meio aquoso, utilizando um agente complexante (combustível), 

tal como ácido cítrico C6H10O8 [100]; ácido oxálico de dihidrazida (C2H6N4O2) [98, 

10]; tetraformol de trisazina, C4H12N6.2H2O [98, 101]; glicina NH2CH2COOH [102, 103]; 

uréia CO(NH2)2 [104], entre outros, e agentes oxidantes (usualmente nitratos 

metálicos), cujos íons são responsáveis pela oxidação do combustível.   

O método por combustão foi empregado de maneira inovadora por Chyi 

et al [105] para preparar pós de óxidos de cerâmicas eletrônicas. Foram testados 

cinco compostos orgânicos (glicina, uréia, alanina, ácido cítrico e 

carbohidrazina), que desempenharam o papel de combustível, misturados com 

os nitratos metálicos, que após desidratação, foram queimados em atmosfera 

ambiente. 

Durante o processo de síntese por combustão, a energia desprendida da 

reação entre os nitratos e o combustível é capaz de aquecer rapidamente o 

sistema, levando–o a elevadas temperaturas [106]. A exotermicidade da 

combustão é controlada pela natureza do combustível e pela razão 

combustível/oxidante [98].Geralmente, o combustível desejado na síntese por 

combustão não reage violentamente, produz gases não tóxicos e atua como 

um complexante para os cátions metálicos [107].  

Os parâmetros que influenciam a reação, além do tipo de combustível e 

a razão combustível/oxidante, são a temperatura de ignição e quantidade de 

água contida na mistura precursora. Teoricamente, a reação de combustão 

seria favorecida com o aumento da densidade de volume (bulk), da 

temperatura de reação e com a redução de perdas de calor, por convecção e 

radiação. Na pratica, isto pode ser obtido através do ajuste do combustível, 

pela densidade dos pós precursores e pelo controle da fonte de temperatura 

[108]. 
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A temperatura (temperaturas de ignição e máxima da chama) e o tempo 

de chama da combustão são dois importantes fatores que controlam a 

transformação de fase durante o processo de síntese por combustão.  

A temperatura/tempo de chama de combustão varia de material para 

material e é determinada primariamente pela transição de fase intrínseca, que 

é característica de cada sistema [109].  

Porém, podemos alterar estes parâmetros pelo controle das condições 

em que a síntese é realizada, ou seja, pelo tipo de recipiente, tipo de 

combustível, tipo de precursores e fonte de aquecimento externa. 

Cada tipo de agente complexante pode efetivamente complexar íons 

metálicos de variados tamanhos iônicos, prevenindo a precipitação destes íons 

na formação de óxidos, mantendo a homogeneização da composição. A 

mistura é aquecida até sofre a ignição auto-sustentável em uma rápida reação 

de combustão. Deste evento resulta um produto seco, freqüentemente 

cristalino e desaglomerado. O pó obtido pode ser um produto de fase única, ou 

uma combinação de óxidos metálicos, necessitando subseqüentes calcinações 

para formar produtos de fase única [111, 112]. 

No processo de combustão, qualquer que seja o tipo da fonte externa de 

aquecimento utilizada, há sempre a produção de gases quentes (NOx, CO2, O2, 

N2) que favorecem a formação de particulados finos. A liberação desses gases 

durante o processo de reação favorece a desagregação do produto final, 

aumentando sua porosidade [98]. A quantidade de energia que está associada à 

liberação desses gases a temperaturas elevadas é uma das principais perdas 

energéticas inerentes ao processo. 

Por ser uma técnica de procedimento experimental simples num curto 

intervalo de tempo, entre a preparação dos reagentes e a obtenção do produto 

final, existe um dispêndio de energia interna para a ocorrência de a reação ser 

antecipada [107]. Algumas outras características do processo de síntese por 

combustão promovem propriedades únicas aos pós sintetizados.  

 

Entre essas características temos:   

 

 A reação ocorre inicialmente em meio aquoso, o que favorece a mistura 

e homogeneização dos reagentes; 
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 A alta temperatura da reação garante um produto altamente puro e 

cristalino; 

 

 Um processo de curta duração, com formação de vários gases que 

inibem o crescimento das partículas favorecendo a formação de cristais 

nanoestruturados e com elevada área superficial [110, 113]. 

 

 

 

3.5 MAGNETISMO E MATERIAIS MAGNÉTICOS 

 

 

3.5.1 Fundamentos do Magnetismo 

 

 

 O magnetismo pode ser definido como o fenômeno pelo qual, certos 

materiais induzem ou mantêm uma força atrativa ou repulsiva sobre outros 

materiais.  

Apesar da complexidade que envolve os princípios e mecanismos 

básicos, que explicam tal fenômeno, é seguro afirmar que a fonte de 

magnetismo encontra-se na estrutura atômica [114, 115]. 

O elétron, cuja dinâmica é tratada especialmente pela mecânica 

quântica, gera o campo magnético mais simples por meio do movimento 

giratório em torno do seu próprio eixo em dois sentidos, como mostra a Figura 

5. Esta componente dinâmica, denominada de spin, ocorre simultaneamente 

com a revolução do elétron em torno do núcleo atômico [115 116]. 
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Figura 5: (a) o movimento orbital do elétron ao redor do núcleo e (b) o movimento “spin” de 
elétron, ao redor do seu próprio eixo [116]. 

 

 

Em elementos denominados ferromagnéticos, como o ferro, níquel e 

cobalto, o movimento dos elétrons no orbital não contribui, de forma 

substancial, para o magnetismo observado. Desta forma, os átomos destas 

substâncias agem como um conjunto de minúsculos magnetos [114]. 

Uma percepção importante no magnetismo é considerar um átomo como 

sendo um anel de arame infinitesimal, que transporta corrente. Movimento esse 

que gera um campo magnético, denominado de dipolo magnético. Por 

definição, dipolos magnéticos consistem de dois pólos magnéticos antagônicos 

e conjugados, que geram perturbações magnéticas acentuadas a seu redor, 

em incessante transmissão entre os referidos dipolos caracterizando o 

momento magnético [114, 117]. Esta concepção possibilita a visualização do 

comportamento magnético dos átomos de uma maneira simplificada. 

O momento magnético gerado pelo núcleo do átomo, por ser de uma 

ordem de grandeza de 10-3 do momento magnético do elétron, é desprezado e, 

portanto, o momento magnético de um átomo corresponde à soma dos 

momentos magnéticos de cada um dos elétrons, incluindo as contribuições 

tanto ao nível de orbital quanto de spin, considerando-se o cancelamento dos 

momentos.  

Uma boa aproximação para descrever o momento magnético de um 

sólido pode ser feita em termos de sua estrutura eletrônica [115, 117].  

(a) (b) 
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 A interação dos momentos magnéticos induzidos com um campo 

magnético externo aplicado resulta nas propriedades magnéticas 

macroscópicas dos materiais [117]. 

Quando um átomo ou um íon apresenta vários elétrons fora da última 

camada completa, seu comportamento magnético é determinado pelas 

propriedades desses elétrons. Isto se explica pelo fato de que numa camada 

cheia, os elétrons ocupam orbitais com todos os valores de ml (número 

quântico magnético) possíveis, positivos e negativos, bem como todos os 

valores de ms (número quântico de spin) possíveis.  

Desta forma, o momento angular total da camada fechada é nulo, 

acarretando, portanto, num momento magnético nulo.  

A maneira pela quais os elétrons externos ocupam os orbitais para 

formar o estado fundamental é determinada pelas condições de mínima 

energia. Tais condições são determinadas pelas regras de Hund, enunciadas 

da seguinte maneira [46]. 

 

 Os elétrons ocupam os estados de modo a maximizar a componente z 

do spin total, , sem violar o principio de Pauli. 

 

 Os elétrons ocupam orbitais que resultam no máximo valor de  

consistente com a regra 1 e com o princípio de Pauli. 

 

 O valor do número quântico de magnitude do momentum angular total é 

 quando a camada tem menos da metade do número de 

elétrons que ela comporta, e  quando tem mais da metade do 

número de elétrons. 

 

Para calcular o momento magnético de átomos ou íons isolados, é 

necessário aplicar a regra de Hund para determinar a configuração do estado 

fundamental.  

No entanto, deve se em primeiro lugar verificar na distribuição eletrônica 

destes, a quantidade de elétrons desemparelhados. Como exemplo analise as 

distribuições do Fe3+ e Ni2+, respectivamente: 
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Fe3+ → (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) 3d5 

 

Os orbitais entre parênteses possuem resultante magnética nula, uma 

vez que, os elétrons contidos nestes orbitais estão todos emparelhados. 

Portanto, o momento magnético será originado pelo orbital 3d5. Logo, os 

elétrons neste orbital serão distribuídos da seguinte forma. 

 

3d5 →  

 

De acordo com esta distribuição observamos cinco elétrons 

desemparelhados, cuja magnetização de saturação intrínseca desse íon será 

de 5ìB, onde ìB é a unidade magnética de Bohr denominada de magnéton de 

Bohr (ìB). 

Por analogia, vejamos a distribuição do Ni2+: 

 

Ni2+ → (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) 3d8 

 

3d8 →   

 

A partir da distribuição observa-se que apenas dois elétrons estão 

desemparelhados. Logo a resultante magnética será 2µB. 

 

A Tabela 3 abaixo apresenta a distribuição eletrônica de alguns íons 

importantes, bem como seu respectivo momento magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 
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Tabela 3 – Distribuição eletrônica e respectivo momento magnético teórico de íons  
importantes. 

 

     Íon Configuração Distribuição 

Eletrônica 

Momento 

Mag. 

Teórico 

(ìB) 

Somatório 

dos Spins 

(Óms) 

Fe3+ (1s22s22p63s23p6)3d5

4s2 

| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 5ìB 5/2 

Ni2+ (1s22s22p63s23p6)3d8

4s2 

| ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑ | ↑| 2ìB 1 

Co2+ (1s22s22p63s23p6)3d7

4s2 

| ↑↓ | ↑↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 3ìB 3/2 

 

Na estrutura cristalina do espinélio, os íons magnéticos localizados em 

sítios octaédricos se orientam na direção oposta aos íons situados em sítios 

tetraédricos. Da mesma forma que os momentos magnéticos dos elétrons 

emparelhados nos orbitais atômicos são cancelados, os momentos magnéticos 

de íons que ocupam sítios tetraédricos também sofrem uma influência inversa 

dos íons magnéticos situados em sítios octaédricos.  

Desta forma, para conhecer o momento magnético resultante de uma 

célula unitária do espinélio, deve-se verificar a diferença entre o somatório dos 

momentos magnéticos de íons que ocupam sítios octaédricos e o somatório 

dos momentos magnéticos de íons que se situam em sítios tetraédricos 

(Figura 6).  
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Figura 6: Magnetização da cela unitária da ferrita de Co – Fe – Ni. 

 

 

Sítios Tetraédricos 

Sítios Octaédricos 

4 Co2+ + 4 Co3+ 

12 Fe3+ + 4 Ni2+ 

M = 12x5 B + 4x2 B – 4x3 B - 4x4 B = 40 B 

Sítios Tetraédricos 

Sítios Octaédricos 

8 Co2+ 

16 Fe3+ 

M = 16x5 B – 8x3 B = 56 B 
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3.5.2 Comportamento Magnético 

 

 

A permeabilidade relativa é definida como uma quantidade de fluxo 

magnético produzido dividido pela intensidade do campo magnético aplicado 

sobre o material. Esta propriedade que caracteriza o comportamento magnético 

conduz a uma diferenciação dos materiais em cinco grupos. Esta classificação 

é definida pela extensão da interação entre os dipolos magnéticos dos elétrons 

dos materiais sólidos com o campo magnético aplicado. Conforme o 

comportamento magnético, os materiais podem ser classificados em: 

Diamagnéticos, paramagnéticos, antiferromagnéticos, ferromagnéticos e 

ferrimagnéticos [118]. 

 

 Diamagnéticos 

 

São materiais que se tornam fracamente magnetizados no sentido oposto 

do campo magnético aplicado a eles. Isto resulta em um material com uma 

força de repulsão à fonte do campo aplicado. A intensidade da resposta é muito 

pequena e o material tem uma baixa permeabilidade relativa. A causa desta 

reação está associada ao fato de que pequenas correntes localizadas são 

geradas no interior do material de tal forma a criar seu próprio campo 

magnético em oposição ao campo aplicado (Lei de Lenz). O cobre e o hélio são 

exemplos de materiais diamagnéticos [114, 115]. 

 

 Paramagnéticos 

 

São materiais que se magnetizam no mesmo sentido do campo 

magnético aplicado e a intensidade da magnetização é proporcional a este. 

Materiais paramagnéticos têm uma permeabilidade levemente maior que a 

unidade e os efeitos só são observados em temperaturas muito baixas ou em 

campos magnéticos muito intensos. O alumínio e o sódio são paramagnéticos. 

O comportamento magnético destes materiais é considerado semelhante ao do 

ar [115]. 
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 Antiferromagnéticos 

 

Materiais antiferromagnéticos apresentam, em seu estado natural, 

momentos magnéticos atômicos dispostos em um arranjo antiparalelo e de 

mesmo módulo, resultando em um momento magnético total nulo. Este estado 

natural dificulta sua magnetização no sentido do campo magnético aplicado, 

mas ainda apresenta uma permeabilidade relativa um pouco maior que a 

unidade. Os óxidos de manganês e ferro apresentam este comportamento. 

Acima de uma temperatura crítica, conhecida como temperatura de Néel, estes 

materiais tornam-se paramagnéticos [115]. 

 

 Ferromagnéticos 

 

Esta classificação é dada aos materiais que possuem seus dipolos 

magnéticos alinhados paralelamente. Este fato cria um momento magnético 

resultante que facilita muito a magnetização. Materiais desta natureza 

costumam apresentar permeabilidade relativa consideravelmente maior que a 

unidade. Isto ocorre com o ferro, cobalto e níquel. Acima de uma temperatura 

crítica denominada de temperatura de Curie, estes materiais tornam-se 

paramagnéticos [115]. 

 

 Ferrimagnéticos 

 

Materiais que são ferrimagnéticos possuem seus dipolos alinhados em 

paralelo e antiparalelo ao campo aplicado. O alinhamento em paralelo é mais 

intenso que o seu oposto resultando em um momento magnético substancial 

promovendo uma interação positiva com o campo externo aplicado. Com 

permeabilidade relativa maior que um estes materiais são facilmente 

magnetizados e têm algumas características dos materiais ferromagnéticos. 

Nesta categoria encontramos o Fe3O4 e as ferritas [118].  

O resumo da classificação dos materiais magnéticos em suas cinco 

categorias está apresentado na Figura 7 [119 – 122]. 
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Figura 7: Orientação dos dipolos magnéticos em campo nulos e temperatura ambiente, e 
curvas M x H para as diferentes classes de materiais magnéticos [119 – 122]. 

 

 

3.5.3 Propriedades eletromagnéticas das ferritas 

 

 

3.5.3.1 Propriedades intrínsecas 

 

 

As propriedades elétricas e magnéticas determinadas apenas pela 

estequiometria são conhecidas como propriedades intrínsecas do material. São 

elas: Magnetização de Saturação, Anisotropia Magnetocristalina; 

Magnetoestricção; Temperatura de Curie e Resistividade da Rede Cristalina. 
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3.5.3.2 Propriedades extrínsecas 

 

 

As propriedades extrínsecas das ferritas, além de dependerem da 

estequiometria, são afetadas por aspectos microestruturais como o tamanho de 

grão, porosidade, densidade e contorno de grão. São elas: Permeabilidade, 

Perdas, Resistividade e Coercividade. 

 

 

3.5.4 Anisotropia 

 

 

Como a magnetização tem origem na estrutura eletrônica dos materiais, 

existem interações com a estrutura cristalina. A energia que está associada à 

direção no processo de magnetização recebe o nome de anisotropia. O 

somatório destas energias pode ser definido como energia de anisotropia total 

(K).  

As principais anisotropias que compõem este somatório são a energia 

magnetocristalina, a magnetoestricção e a anisotropia de forma [123]. 

Num material magnético há várias direções de magnetização, algumas 

preferenciais e outras não. Quanto menor for a anisotropia, mais fáceis serão a 

magnetização e a desmagnetização, pois não haverá direção preferencial. Uma 

alta energia de anisotropia indica que há uma direção preferencial e que a 

magnetização será mais fácil nesta direção.  

Os valores de anisotropia são muito importantes, pois afetam diretamente 

a magnetização, permeabilidade, perdas magnéticas, temperatura de Curie, 

entre outros [118]. 
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3.5.5 Temperatura de Curie 

 

 

Existe uma temperatura onde ocorre a transição do ordenamento 

ferromagnético para o paramagnético. Esta temperatura é determinada 

temperatura de Curie (TC). Acima desta temperatura o material deixa de 

apresentar elevada magnetização [118]. 

 

 

3.5.6 Domínios Magnéticos 

 

 

Uma conjuração uniformemente magnetizada é pouco econômica em 

termos de energia dipolar. A energia do sistema pode ser substancialmente 

reduzida se o espécime magnético se dividir em regiões uniformemente 

magnetizadas de tamanho macroscópico, com a magnetização de cada região 

apontando em diferentes direções. Estas regiões são os chamados domínios 

magnéticos. Essa redução na energia é feita à custa da energia de troca, pois 

momentos magnéticos que pertencem à fronteira dos domínios experimentam 

interações de troca desfavoráveis. No entanto, como a interação de troca é de 

curto alcance, somente os momentos magnéticos da parede de domínio é que 

terão sua energia de troca aumentada.  

Em contraste, o ganho em termos de energia dipolar é considerável: 

devido ao longo alcance desta interação, a energia dipolar de cada momento 

magnético cai quando os domínios são formados [124]. 

Portanto, pelas dimensões dos domínios não serem tão pequenas, a 

formação de domínios é favorável: apesar das interações de troca ser muito 

mais fortes que as dipolares, todo spin pode abaixar sua energia dipolar 

enquanto que somente alguns spins têm sua energia de troca aumentada [124]. 

Na Figura 8 e possível visualizar esquematicamente como a divisão em 

domínios minimiza a energia do sistema: em (a) temos a amostra saturada, 

apresentando uma alta energia magnetoestática, em (b), (c) e (d) a formação 

de domínios reduz a energia da amostra.  
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Esse processo de formação de domínios continua ate que a energia 

gasta para criar um domínio seja maior que a energia magnetoestática 

economizada nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ilustração sobre a formação de domínios magnéticos. 
 

 

Em amostras de dimensões muito reduzidas pode ser pouco vantajoso 

criar uma estrutura de domínios. A razão para isso é que uma parte 

relativamente grande da amostra seria tomada pela parede de domínio do tipo 

usual, que é uma região de alta energia magnética. Em amostras grandes, o 

volume tomado pela parede de domínio e relativamente pequeno e o acréscimo 

energético também. 

Partículas ferromagnéticas constituem monodomínios quando são 

suficientemente pequenas, menores que o tamanho crítico de algumas 

dezenas de nanômetros [125].  

Para calcular os diâmetros críticos da transição entre o estado 

multidomínio e monodomínio deve-se considerar a magnetização espontânea 

do material, bem como as energias de anisotropia e de troca presentes [126]. 

Para o caso de cristais esféricos, é possível estimar um tamanho critico 

de aproximadamente 35 nm para o cobalto e de 15 nm para o ferro [127]. 
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O processo de magnetização de um ferromagnético pela aplicação de 

um campo magnético inclui o rearranjo e a reorientação dos domínios. Para 

partículas multidomínio, a reversão da magnetização se dá inicialmente por 

deslocamento de paredes de domínio e depois por rotação do momento 

magnético.  

Para partículas monodomínio maiores, a reversão da magnetização 

ocorre através de rotação não coerente, observando-se o enrolamento (curling) 

particularmente em grãos alongados [128]. Em partículas monodomínio 

menores, a reversão ocorre através de um movimento de rotação em forma de 

leque (fanning) [128].  Abaixo de um diâmetro Dcoer, a magnetização gira de 

forma coerente (modo Stoner-Wohlfarth), onde se considera que os momentos 

magnéticos atômicos estão rigidamente acoplados. 

 

 

3.5.7 Magnetização de Saturação 

 

 

Quando um material magnético é submetido a um campo magnético de 

intensidade H, um processo de ordenamento dos spins na direção do campo, 

induz certo nível de magnetização M. O aumento da intensidade de campo 

acima de um valor chamado de campo crítico, Hcrít, faz com que a parede de 

domínio magnético entre em movimento. 

As regiões que possuem domínios magnéticos orientados no mesmo 

sentido do campo tendem a se expandir à custa de regiões de domínio com 

orientações diferentes. Com o avanço do processo, todos os spins estarão 

alinhados numa mesma direção e a magnetização no material será máxima. A 

intensidade de magnetização está relacionada diretamente à estequiometria do 

material. Isto indica que há um limite físico para a intensidade de magnetização 

e este limite é denominado como magnetização de saturação. 

O comportamento de um material ferromagnético pode ser estudado 

pela curva de histerese, que correlaciona os valores de indução magnética (B) 

com os valores de campo magnético (H), conforme ilustra a Figura 9. 

 A forma desta curva e, principalmente, a área existente sob esta é de 

grande importância na seleção do material ferromagnético para uma aplicação 
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específica, tendo em vista representar o trabalho perdido irreversivelmente 

durante um ciclo do campo externo aplicado.  

O deslocamento dos domínios em um material ferromagnético não é 

completamente reversível e uma parte da magnetização permanece, quando H 

se reduz a zero (Mr, magnetização remanente) [115]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Ilustração de uma curva de Histerese magnética [121]. 

 

 

3.5.8 Permeabilidade Magnética 

 

 

A permeabilidade magnética, μ, é a extensão na qual um material pode 

ser magnetizado, freqüentemente expresso como um parâmetro relacionado à 

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 se aproxima de zero (Equação 2). 

 

                                                                                                             (1) 
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                                                                                                 (2) 

 

Onde, 

 

  (SI) ou  (cgs). A força magnetizante deve produzir uma 

densidade de fluxo de 1 mT (SI) ou 10 Gauss (cgs). 

 

Os valores de permeabilidade magnética são devidos às contribuições 

do processo rotacional dos spins e do movimento das paredes de domínio 

magnético. A permeabilidade pode ser vista como algo análogo à 

condutividade elétrica da lei de Ohm para circuitos elétricos, exceto que a 

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

enquanto a permeabilidade (μ) é uma função complexa da densidade de fluxo 

magnético (B). 
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4 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia empregada para a produção e 

caracterização da ferrita Co-Fe-Ni. Além dos reagentes e aparelhagem 

empregados, são descritos o método Pechini e o processo de combustão 

utilizado para obtenção de pós nanométricos, as caracterizações das espécies 

presentes no produto, as análises dos pós em magnetômetro. 

Para efeito didático os materiais sintetizados neste trabalho são 

nomeados de acordo com a Tabela 4. 

 
Tabela 4: Descrição da nomenclatura para o espinelio CoFe2-xNixO4 (x = 0; 0,5; 1,5; 2) em 

função do método de preparação. 
 

Sistema  Método  Nomenclatura 

CoFe2-xNixO4 

x = 0,0 mol de Ni 

Pechini CF  

Comb. microondas CF – Comb.  

CoFe2-xNixO4 

x = 0,5 mol de Ni 

Pechini CFN 

Comb. microondas CFN – Comb.  

CoFe2-xNixO4 

x = 1,5 mol de Ni 

Pechini CNF 

Comb. microondas CNF – Comb. 

CoFe2-xNixO4 

x = 2,0 mol de Ni 

Pechini CN 

Comb. microondas CN – Comb. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho foi realizado em dois segmentos. Cada um consistiu de 

atividades de produção e caracterização de materiais. O primeiro segmento foi 

o da caracterização das soluções precursoras enquanto ao segundo coube a 

obtenção dos pós de ferritas. Ambos submetidos as suas respectivas 

caracterizações. 
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A etapa de produção dos pós de ferritas da série CoFe2-xNixO4  (x = 0; 

0,5; 1,5; 2) constou da síntese via método Pechini e reação de combustão em 

microondas de quatro composições, aplicando a cada uma delas um 

tratamento térmico obtendo-se pós calcinados.  

Os produtos da síntese foram submetidos à análise termogravimétrica, 

caracterização das fases e a determinação da composição, microestrutura e 

caracterização magnética. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

4.2.1 Materiais e Métodos 

 

 

Inicialmente foram realizados os cálculos para a determinação das 

quantidades estequiométricas dos reagentes envolvido nos processos de 

sínteses.  Os reagentes utilizados na obtenção dos materiais estão 

relacionados na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Reagentes utilizados na síntese de CoFe2-xNixO4 (0 ≥ x ≤ 2). 

Reagentes Procedência Pureza 

Nitrato de Ferro nanohidratado Vetec 98% 

Nitrato de níquel hexahidratado Vetec 97% 

Nitrato de cobalto hexahidratado Vetec 97% 

Ácido cítrico monohidratado Synth 99% 

Etileno glicol Aldrich 99% 

Uréia Vetec P.Aa 

a
 - P.A: Para análise 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES PRECURSORAS 

 

 

4.3.1 Determinação Quantitativa dos Íons Metálicos nas Soluções 

Precursoras 

 

 

O teor dos íons metálicos (ferro, cobalto e níquel) foi determinado por 

espectroscopia de absorção atômica em chama de ar/acetileno, utilizando 

espectrômetro Spectra 110, Varian. As concentrações dos Fe3+, Co2+ e Ni2+ das 

soluções precursoras foi determinada em mg mL-1 de solução. Esta 

concentração foi usada como base de cálculo para a preparação das ferritas 

com as estequiometrias desejadas.  

 

 

4.4 OBTENÇÃO DOS SISTEMAS CoFe2-XNiXO4 (0 ≥ X ≤ 2) PELO MÉTODO 

PECHINI 

 

 

Os materiais foram sintetizados usando o método dos precursores 

poliméricos seguindo a proposta de Pechini. A quantidade de Co(NO3)26H2O(aq) 

e/ou Ni(NO3)26H2O(aq) foi misturada à solução de citrato de ferro 

(Fe(NO3)3.9H2O(aq)+Ácido cítrico), na relação molar (Fe + Co):Ácido Cítrico 

2:2,5 e o pH medido foi de ~ 4.  

A mistura foi aquecida a 90ºC, permanecendo por 2 h. Adicionou-se 

etileno glicol na proporção 40/60, em massa, (ácido cítrico/etileno glicol).  

O aquecimento a 90ºC, sob agitação, foi mantido por 2 h. Ocorrendo a 

formação do gel, que foi submetido a tratamento térmico em forno mufla EDG, 

obedecendo ao seguinte perfil térmico: 120ºC por 1 h, 220ºC por 1 h e 300ºC 

por     2 h, com razão de aquecimento de 5ºC min-1, obtendo-se o pó precursor.  

Os precursores obtidos, que depois de triturados formam pós finos foram 

calcinados em atmosfera ambiente a 500, 700, 900 e 1000ºC por 6 h.  
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O resumo da síntese encontra-se no fluxograma que está mostrado na 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Fluxograma das etapas de preparação para obtenção dos sistemas CoFe2-xNixO4 

pelo método Pechini. 
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Ni(NO3)2.6H2O(aq
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Co(NO3)2.6H2O(aq

 

pH ≈ 4 

Tratamento térmico programado e 
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Calcinações a 500, 700, 900 e 1000°C por 6 h 
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2 h 
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4.5 OBTENÇÃO DOS SISTEMAS CoFe2-XNiXO4 (0 ≥ X ≤ 2) POR REAÇÃO DE 

COMBUSTÃO EM MICROONDAS 

 

O processo de síntese por reação de combustão em microondas 

envolveu a mistura dos reagentes correspondentes à composição desejada, 

formando uma mistura redutora, onde o agente oxidante e fontes de cátions 

(Fe+3, Co+2, Ni+2), foram os nitratos de ferro, cobalto e níquel. A proporção de 

cada reagente na mistura obedeceu aos conceitos da química dos propelentes 

e foi calculada de acordo com as valências dos elementos reativos, de modo a 

favorecer a relação oxidante/combustível (uréia) = 5/6. A mistura foi submetida 

a uma potencia = 7 em forno microondas (modelo) até a auto ignição ocorrer 

para a obtenção dos pós cerâmicos.  

O resumo da síntese encontra-se no fluxograma que está mostrado na 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11: Fluxograma das etapas de preparação dos sistemas CoFe2-xNixO4 por reação de 
combustão via microondas. 
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4.6 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS CoFe2-XNiXO4 (0 ≥ X ≤ 2) 

 

 

4.6.1 Análises Termogravimétricas (TG/DTG) 

 

 

As análises termogravimétricas (TG/DTG), das amostras foram obtidas 

no Laboratório de Análise Térmica e Materiais (LATMAT – UFRN), utilizando-se 

uma termobalança Shimadzu, modelo TGA-50, na faixa de temperatura entre 

30ºC e 940ºC, com razão de aquecimento de 5ºC min-1, sob atmosfera 

dinâmica de ar. A massa inicial da amostra, pesada em um cadinho de platina, 

foi de aproximadamente 3,0 mg. 

 

 

4.6.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos no 

Laboratório de Pesquisa em Petróleo (LAPET – UFRN) e registrados na faixa 

espectral de 4000 cm-1 a 400 cm-1. As amostra foram dispersas em KBr 

previamente triturado e seco, em seguida prensadas em pastilhas de 10 mm de 

diâmetro e analisadas em um espectrômetro FTIR (Perkin Elmer), modelo 

16PC.  

 

 

4.6.3 Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Os padrões de raios x foram obtidos no Laboratório Institucional de 

Difratometria de Raios X da UFRN. Para a obtenção das análises de raios x 

dos pós preparados foi utilizado um Difratômetro de Raios X, Shimadzu modelo 

XRD-6000, com radiação monocromática de CuKα (λ = 1,5406 Å) obtida por 40 
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kV em corrente de filamento de 30 mA. Os dados foram coletados no intervalo 

de 2θ de 20° - 80º, com passo de    0,02 º e tempo de 0,6 s por passo.   

4.6.3.1 Refinamento de Rietveld 

 

 

As análises realizadas por Refinamento Rietveld neste trabalho foram 

avaliadas pela observação da plotagem dos padrões calculado e observado. O 

programa utilizado para o tratamento matemático por Rietveld foi o Maud 

versão 2.044. 

 

 

4.6.4 Magnetômetro de amostra vibrante (MAV) 

 

 

O MAV descrito neste trabalho foi desenvolvido com autonomia para 

medir M x T em um intervalo de temperatura de 77 a 650 K e em campos 

magnéticos de até 15 kOe. Além disso, o ciclo de histerese pode ser traçado 

em campos de - 15 a 15 kOe na mesma região de temperatura.  

O MAV foi montado e desenvolvido no Laboratório de Magnetismo e 

Materiais Magnéticos (LMMM) do Departamento de Física Teórica e 

Experimental (DFTE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), tendo a mesma qualidade de medidas feitas por equipamentos 

comerciais similares.  

O resumo das etapas de caracterizações encontra-se no fluxograma 

mostrado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntese e caracterização                                                                             PPGQ 
 

Danielle Karinne Silva Gomes 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11: Fluxograma das etapas de caracterização dos sistemas preparados pelo método 
Pechini e por reação de combustão em microondas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capitulo estão apresentados os resultados da síntese, 

caracterização e propriedades magnéticas dos sistemas preparados pelo 

método Pechini e reação de combustão em microondas. Os resultados obtidos 

foram analisados e discutidos de forma que as técnicas de caracterização 

utilizadas fossem correlacionadas.  

 

 

5.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

 

 Dados de difração de raios X coletados para as amostras CF, CFN,CNF 

e CN, preparadas pelo método Pechini e tratadas a 300°C/2h, estão ilustrados 

na Figura 13.   

Os difratogramas de raios X dos pós de composição CF e CFN 

apresentam a formação da fase cristalina ferrita espinélio, não foi observado à 

presença de fases secundaria especificamente a fase hematita (α–Fe2O3), 

relatada por outros pesquisadores [129, 130]. No entanto, para a amostra CNF, a 

esta temperatura, observa-se a o inicio da formação de uma fase intermediária 

que não foi identificada sugerindo assim a necessidade de calcinações 

posteriores para a formação da fase desejada. No difratograma do pó CN nota-

se que não ocorre a formação da fase espinélio e sim a mistura de óxidos 

(CoNi)O. 
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Figura 13: Difratogramas de raios X das amostras CF, CFN, CNF e CN tratada a 300°C/2h 

preparadas pelo método Pechini 

 

Na Tabela 6 encontram-se os dados do refinamento Rietveld do pós CF, 

CFN, CNF e CN obtidas pelo método Pechini e tratadas a 300°C/2h. Os 

parâmetros de rede e tamanho médio de cristalito (Dm) são referentes a fase 

espinélio. 
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Tabela 6: Dados da análise por Rietveld das amostras CF,CFN, CNF e CN sintetizada pelo 
métodoPechini e tratadas a 300°C/2h. 

 

 

Amostras 

300°C/2h 

 

Parâmetro 

de rede (Å) 

 

Dm 

(nm) 

Fases 

Espinélio 

Fração em 

massa (%) 

Fe2O3 

Fração em 

massa (%) 

(CoNi)O 

Fração em 

massa (%) 

CF   8,356 29 100% 0% 0% 

CFN  8,352 14,4 100% 0% 0% 

CNF - - - -  - 

CN - - 0% 0% 100% 

 

  

Os parâmetros de rede calculados para as amostras CF e CFN estão em 

concordância com valores relatados na literatura [130] para a fase ferrita 

espinélio. Podemos constatar também que a célula unitária permaneceu com 

simetria cúbica e que a substituição do Fe pelo Ni, praticamente não afetou o 

parâmetro de rede. Isto pode ser explicado pela semelhança do raio iônico do 

Fe3+ que é 0,64 Å com o raio iônico de Ni2+ que é 0,69 Å. O tamanho médio de 

cristalito diminuiu de 29 nm para 14,4 nm nas amostras CF e CFN 

respectivamente.  

A diminuição do tamanho médio de cristalito (Dm) pode ser atribuído a 

presença do Ni2+ substituindo o Fe3+ e a migração do Co ocupando o sitio 

tetraédrico para o sitio octaédrico com a simultânea mudança do estado de 

oxidação de Co2+ para Co3+.  

Na Tabela 7 estão dispostos os parâmetros estruturais da fase espinélio 

obtidos do refinamento Rietveld dos difratogramas de raios X das amostras 

acima citadas.  

Os parâmetros estruturais confirmam que o material em estudo cristaliza 

no sistema cristalino cúbico do tipo espinélio com grupo espacial Fd–3m:1. 

Dessa forma para a estequiometria estudada na amostra CF os íons Co2+ e 

Fe3+ encontram-se nos sítios tetraédricos e octaédricos respectivamente.  
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Já para a estequiometria da amostra CFN ocorre uma distribuição dos 

íons Co2+ e Co3+
 entre os sítios tetraédricos e octaédricos, respectivamente, 

para a compensação de cargas com a introdução do Ni2+. Enquanto que os 

íons Ni2+ substituem Fe3+ nos sítios octaédricos. 

 

Tabela 7: Parâmetros estruturais das amostras CF, CFN, CNF e CN, sintetizada pelo método 
Pechini e tratadas a 300°C/2h. 

 

 

Átomos 

 

Posições 

Nível de ocupação 

Amostras  

X Y Z CF CFN  CNF  CN  

Fe3+ [octa] 0,625 0,625 0,625 2,0 1,5 - - 

Fe2+ (tetra) 0 0 0 0 0 - - 

Co3+ [octa] 0,625 0,625 0,625 0 0,5 - - 

Co2+
(tetra) 0 0 0 1,0 0,5 - - 

Ni2+ [octa] 0 0 0 0 0,5 - - 

 

As distribuições iônicas para a fase espinélio CF e CFN tratadas a 

300°C/2h são as seguintes: 

 

CF = (Co2+
1,0)[ Fe3+

2,0]O4 

CFN = (Co2+
0,5) [Co3+

0,5Fe3+
1,5 Ni2+

0,5]O4 

 

 

Na Figura 14 mostra padrões de raios X para os sistemas CF,CFN, CNF 

e CN calcinadas a 500°C/6h em atmosfera dinâmica de ar. De acordo com os 

resultados observa-se a presença da fase ferrita espinélio Co – Fe – Ni e da 

fase secundaria hematita (α-Fe2O3), nos sistemas CF e CFN como já relatada 

por outros pesquisadores [131, 132].  

O aumento da temperatura favorece uma atmosfera oxidante 

precipitando a hematita. O sistema CNF não apresentou a fase hematita 

constata-se a presença da fase secundaria da Wustita (NiO)  em função do 

aumento do percentual de Ni na amostra. 
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Em relação à amostra CN observa-se a presença de materiais 

cristalinos, referentes a uma pequena quantidade da fase espinélio NiCo2O4, 

predominando a mistura de óxido (CoNi)O.  

Figura 14: Difratogramas de raios X das amostras CF, CFN, CNF e CN tratada a 

500°C/6h. preparadas pelo método Pechini. 

 
Através do tratamento dos padrões de raios X pela técnica de 

refinamento Rietveld foi possível obter informações detalhadas sobre os 

parâmetros de rede e tamanho médio de cristalito (Dm) referente a fase 

espinélio (Tabela 8).    

Os parâmetros obtidos confirmam a presença de fases, ferrita tipo 

espinélio de Co – Fe – Ni nos sistemas CF, CFN, CNF.    
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