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RESUMO 

 

No presente trabalho mostra que a síntese por combustão, destaca-se como 

uma técnica alternativa para obtenção dos pós-cerâmicos de óxidos superiores, 

nanoestrutrurados e de alta pureza, como as ferritas de fórmulas Co(1-x)Zn(x)Fe2O4 e 

Ni(1-x)Zn(x)Fe2O4 com x variando de 0,2 mols, num intervalo de 0,2 ≤ x ≥ 1,0 mol, que 

apresentam propriedades, magnéticas, em que ocorre à coexistência de estado 

ferroelétrico e ferrimagnético, as quais podem ser utilizadas em antenas de micro fitas 

e superfícies seletivas de frequências em faixas de micro-ondas miniaturizadas, sem 

perda de desempenho. A obtenção ocorreu através do processo de combustão e de 

processos físicos adequados a utilização ao método de sinterização do substrato, 

resultando um material cerâmico, de elevado grau de pureza nanométrico. Análises 

no Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) mostraram que estes materiais 

ferriticos apresentam parâmetros como histereses de materiais que possuem 

comportamento próprio dos materiais magnéticos de boa qualidade, em que os 

estados de magnetização podem ser mudados bruscamente com uma variação 

relativamente pequena da intensidade do campo, tendo assim grandes aplicações no 

campo de eletroeletrônicos. A caracterizaram dos pós-cerâmicos sinterizados a 

900°C, como suas propriedades estruturais, geométricas, tamanho do cristalito e 

distância Interplanar, foram feitas por Difração de Raios-X (DRX).  Foram feitas outras 

análises, como a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Fluorescência de 

Raios-X (FRX) , a permissividade elétrica e a tangente de perda, em altas 

frequências, através do aparelho ZVB - 14 Vector Network Analyzer 10 MHz-14 GHz, 

da ROHDE & SCHWART. 

Palavras-Chave: Ferritas, Combustão, Permissividade, Tangente de Perda. 

 
 



                                             

 

ABSTRACT 
 
 
 

This work shows that the synthesis by combustion is a prominent alternative to obtain 

ceramic powders of higher oxides, nanostructured and of high purity, as the ferrites of 

formulas Co(1-x)Zn(x)Fe2O4 e Ni(1-x)Zn(x)Fe2O4 with x ranging from 0.2 mols, in a range 

from 0.2 ≤ x ≥ 1.0 mol, that presents magnetic properties in coexistence of ferroelectric 

and ferrimagnetic  states, which can be used in antennas of micro tapes and selective 

surfaces of low frequency in a range of miniaturized microwaves, without performance 

loss. The obtainment occurred through the combustion process, followed by 

appropriate physical processes and ordered to the utilization of the substrate 

sinterization process, it gave us a ceramic material, of high purity degree in a 

nanometric scale. The Vibrating Sample Magnetometer (VSM) analysis showed that 

those ferritic materials presents parameters, as materials hysteresis, that have own 

behavior of magnetic materials of good quality, in which the magnetization states can 

be suddenly changed with a relatively small variation of the field intensity, having large 

applications on the electronics field. The X-ray Diffraction (XRD) analysis of the 

ceramic powders synthesized at 900 °C, characterize its structural and geometrical 

properties, the crystallite size and the interplanar spacing. Other analysis were 

developed, as Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Fluorescence (XRF), 

electric permittivity and the tangent loss, in high frequencies, through the equipment 

ZVB - 14 Vector Network Analyzer 10 MHz-14 GHz, of ROHDE & SCHWART 

 

Keywords: ferrites, Combustion, permittivity, loss tangent. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A contínua e crescente demanda por dispositivos eletroeletrônicos, com alto 

desempenho e multifuncionais e o vertiginoso avanço da nanotecnologia requerem o 

desenvolvimento de novos métodos e técnicas para a produção e caracterização de 

materiais nanoestruturados e de modelos fenomenológicos para descrever e 

predizer algumas de suas propriedades. A demanda por multifuncionalidade requer, 

por sua vez, novos materiais, que possam integrar duas ou mais propriedades 

físicas de alto interesse tecnológico. Dentro desse contexto materiais multiferróicos 

podem ser considerados como os que melhor permitem integrar duas ou mais 

propriedades físicas de alto interesse tecnológico, além de propiciarem novos 

desafios para o domínio de processos de síntese de novos materiais, para o 

desenvolvimento de novos dispositivos e para o modelamento e simulação de suas 

propriedades físicas (EIRAS, 2014). 

A tecnologia impõe uma crescente demanda por dispositivos 

eletroeletrônicos, com alto desempenho e multifuncionais, que atendam o 

vertiginoso avanço da nanotecnologia, com novos materiais multifuncionais que 

possam integrar duas ou mais propriedades físicas de alto interesse tecnológico, 

além de colaborarem com o aperfeiçoamento dos processos de síntese dos 

materiais, fundamentais para o desenvolvimento de novos dispositivos e para o 

modelamento e simulação de suas propriedades físicas (GUNNEWIEK, RODOLFO 

F. K.; KIMINAMI, RUTH H. G. A, 2014). Grandes potenciais de aplicações em 

dispositivos multifuncionais, são encontrados em materiais eletromagnéticos, tais 

como sensores de campo magnético, dispositivos de memória, micro-ondas para 

conversores de campo elétrico, filtros, transformadores de fase, guias de onda, 

osciladores, etc (K.F. Wang, J.-M. Liu, Z. F. Ren, 2009). A busca por materiais 

inorgânicos nanoestruturados com propriedades físicas e químicas acentuadas, tem 
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sido o grande foco de intensa pesquisa por parte de diversos grupos pelo mundo. 

Pode-se  dizer que o futuro chegou através da nanotecnologia que é uma realidade 

transformadora. Ela surgiu para forjar novas partículas, com novas aplicabilidades, 

mais eficientes do que os fornecidos pela natureza. Além de serem termicamente e 

mecanicamente mais estáveis, são capazes de mudarem a disposição natural das 

estruturas em um campo de dimensões infinitesimal. Suas novas estruturas lhes 

conferem maiores e melhores propriedades físicas e químicas e quando aplicadas 

nas diversas áreas técnicas, como eletroeletrônica, magnética e catalítica 

apresentam atividades significantemente superiores às demais partículas, com uma 

gama de propriedades seletivas e mais amplas (SCHOLES, 2011; WEN et al., 

2012). 

A nanotecnologia esta presente em nosso dia-a-dia e se expande em ritmo 

crescente com um fluxo de investimentos intenso, possuem aplicações em diversos 

campos, tais como na biomedicina, na fisioterapia e prótese dentária, pois as ligas 

de titânio apresentam a metade da densidade de ligas como Co-Cr e Ni-Cr 

normalmente utilizadas nas próteses. Além disso, o titânio permite o controle de 

porosidades com baixo custo. Nas áreas como nanocircuitos, nanorobôs, 

engenharia mecatrônica, na eletrônica, telecomunicações, informática, automação 

industrial, na medicina e engenharia biomédica; e têm se mostrado um dispositivo 

apto à conversão e armazenagem de energia e a conversão eletromecânica de um 

sistema, (MESHRAM et al., 2003 & NIE et al., 2006). Ela é uma importante 

ferramenta na construção de tais dispositivos de uma forma confiável, 

compreendendo o desenvolvimento de novas tecnologias associadas a novos 

descobrimentos tecnológicos e científicos. Pesquisas na área da física de 

semicondutores tem gerado um aumento substancial na eficiência de materiais 

fotovoltaicos para conversão de energia solar, e neste contexto as cerâmicas têm 
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auxiliado no desenvolvimento de fios supercondutores de altas temperaturas para 

produção de linhas de transmissão de energia mais eficientes, entretanto, tem-se 

recentemente  oferecido oportunidades para o desenvolvimento destes dispositivos. 

Cerâmicas de óxidos metálicos tem sido um dos mais importantes materiais para 

este tipo de aplicação. Pesquisas cientificas desenvolvidas, a fim de se obter 

materiais com melhores características e propriedades físicas e químicas que 

aplicados nas diversas áreas técnicas, como eletroeletrônica, magnética e catalítica, 

mais resistentes mecanicamente e termicamente, além de serem mais leves e que 

apresentem propriedades magnéticas de interesse tecnológicos que levam ao 

desenvolvimento de ligas ou compostos cada vez mais avançados e/ou de custos 

baixos (BIONDO, 2005). A busca por novos materiais com estas propriedades tem 

sido foco de diversos grupos de pesquisas em todo mundo. Dentre muitos, pode-se 

citar: materiais que contenham tanto campos magnéticos quanto campos elétricos, 

poderão permitir a criação de novos dispositivos computacionais. A crescente busca 

por dispositivos de tamanhos e custos reduzidos operando em uma ampla faixa de 

frequência segundo Carvalho, 2005; nos trás o futuro para o presente. Muitos 

minerais foram alvos de inúmeras investigações que os classificam como matérias 

de alta ou de baixa magnetização. Em especial componentes químicos, contendo 

ferro em sua composição são lembrados como material magnético. Materiais (como 

o ferro, aço, níquel e cobalto) se caracterizam por serem fortemente magnetizáveis, 

pois, quando colocadas num campo magnético forte, os seus domínios magnéticos, 

alinham-se dando origem à formação de um polo norte e um sul. Óxidos cerâmicos 

que exibem comportamento ferromagnético ou ferrimagnéticos representam 

importantes produtos comercias, para as indústrias de eletrônica e são comumente 

conhecidos por ferritas magnéticas (CALLISTER, 2008). 
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As propriedades especiais das nanopartículas derivam de sua elevada 

proporção entre área superficial e seu volume. Elas também têm uma porcentagem 

consideravelmente mais alta de átomos em sua superfície quando comparadas com 

partículas maiores, o que pode torná-las mais reativas. Materiais não condutores são 

essenciais para assegurar a penetração total de campos eletromagnéticos. Os 

óxidos ferrimagnéticos (ferritas) combinam as propriedades de um material 

magnético com a de um isolante elétrico (PARDAVI, 2000). Os pesquisadores têm 

objetivado este tipo de material, que sejam simultaneamente ferromagnético e 

ferroelétrico (multiferróico). Esperam que um minúsculo sinal elétrico reverta o 

campo magnético do material, ou alinhe magneticamente os spins dos elétrons que 

o atravessam, permitindo novos tipos de spintrônicos. Entre as muitas 

nanoestruturas que estes materiais assumem, destacam-se a fase espinélio e a fase 

perovskita, que particularmente possuem propriedades eletromagnéticas, e 

características únicas.  

As melhores propriedades físico-químicas de estabilidade destes materiais 

cerâmicos estão ligadas às características magnéticas, elétricas, estruturais e 

morfológicas.  Assim um material que apresente uma alta resistividade em altas 

frequências, com uma boa flexibilização nas propriedades magnéticas associadas a 

fácil preparação e de baixo custo, terão uma grande aceitação e aplicação, na 

tecnologia das comunicações, pois são capazes de transmitir mais informações do 

que as ondas de rádio, possibilitando uma faixa de trabalho muito maior de 

frequência com um grande potencial de aplicação (SHIREY, 2002). A produção de 

componentes tecnológicos foi fortemente influenciada pela descoberta e síntese de 

novos tipos de ferritas. Materiais cerâmicos como titanatos e ferritas exibem 

importantes performances e tem sido investigada a sua aplicação direta em 

substratos em escala piloto, um exemplo disso, são as chamadas antenas 
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ressonadoras dielétricas (DRA) (CABRAL et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012). As 

ferritas são largamente utilizadas na fabricação de dispositivos para detecção de 

sinais de radar, comunicação e instrumentação. Estas considerações fazem da 

ferrita um material de grande aceitação para aplicação em micro-ondas (PARDAVI, 

2000). Essa tecnologia de micro-ondas vem crescendo muitos nas ultimas décadas, 

no sentido de operar em frequência cada vez mais alta e com larguras de bandas 

maiores acima de 100 GHz (PARDAVI, 2000). Nas últimas décadas, a síntese 

dessas ferritas e titanatos atraiu o interesse de muitos pesquisadores e inúmeros 

métodos para obtenção desse material foram desenvolvidos e aprimorados (BRITO 

et al., 2006).  

As cerâmicas podem apresentar características de materiais isolantes, 

condutor e supercondutor, pois sua natureza depende de suas ligações químicas 

que ocorrem entre diferentes tipos átomos de diferentes eletronegatividades, que 

originam ligações químicas muito fortes, característica dos compostos iônicos e 

outra parte formada por ligações covalente e do tipo de Van der Walls. Além disso, 

as características elétricas e magnéticas do composto cerâmico dependerão da 

microestrutura adquirida no final do processo de fabricação do nanomaterial, que 

implicarão de maneira incisiva na estrutura da cela unitária, no tamanho de grão, 

região de contorno de grão, porosidade, densidade e fase(s) constituinte(s). Essas 

propriedades estruturais, simetrias geométricas, poderão ser avaliadas pelo 

processo de Difração de Raios-X (DRX) e análise numérica de Rietveld, dos pós-

cerâmicos, que permitem a comparação dos dados experimentais com os dados 

derivados de um modelo teórico (RÖSLER et al, 2007).  

As estruturas espinélios e perovskitas são óxidos de metal de transição. A 

perovskita tem ocorrência natural de CaTiO3 (SHRIVER et al., 2008), O sistema 
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perovskita apresenta fórmula geral ABO3, em que A e B são cátions chamados de 

elementos modificadores e ―O‖ corresponde ao ânion oxigênio (PIZANI et al., 2000),  

os íons de menor valência e de maior tamanho são representados pela letra A, por 

exemplo,  Sr2  ; Zn2+ ; Sr2+ ;  Ca2+ e Ba2+ , em uma estrutura cúbica ocupam as 

posições do vértice e os íons maiores valências e de menores tamanhos são 

representados pela letra B, por exemplo, os íons Zr4+ e Ti4+ ocupam as posições 

octaédricas no centro da cela unitária cristalina, enquanto os oxigênios, ocupam as 

faces de um cubo (LONGO et al.,2004). Por exemplo, os titanatos apresentam a 

formação tetragonal e cúbica ATiO3 (perovskita), que é considerada uma estrutura 

cubica de face centrada(CFC) 

A fase espinélio apresenta fórmula geral AB2O4, onde A é representado por 

cátions divalentes e B representa cátions trivalentes. A cela unitária do espinélio é 

constituída de oito fórmulas mínimas, de modo que cada cela possui 32 ânions O2-, 8 

cátions divalentes  da série Mg2+ ; Co2+; Zn2+; Cu2+; Ni2+ ou Cd2+ e 16 cátions 

trivalentes( Fe3+). Ao todo são 96 interstícios numa cela unitária, sendo 64 posições 

tetraédricas e 32 posições octaédricas, porém apenas 8 das 64 posições 

tetraédricas e 16 das 32 posições octaédricas são ocupadas por cátions, sendo o 

restante posições fixas do ânion O2-. Na ferrita de níquel (NiFe2O4), por exemplo, o 

íon Ni2+ tem preferência por sítios octaédricos, devido à favorável distribuição de 

carga deste íon no campo cristalino, sendo uma ocorrência do espinélio invertido, 

pois os cátions divalentes Ni2+ estão posicionados em sítios octaédricos, enquanto 

que metade dos íons trivalente Fe3+ estão em posições octaédricas e a outra metade 

em sítios tetraédricos, gerando a estrutura caracterizada como espinélio invertido, 

(MASLENNIKOVA et al., 2001; SHINDE et al., 2008). Uma ocorrência natural do 

espinélio é o mineral MgAl2O4, recebendo essa clássica atribuição juntamente com 

outros minérios tais como a magnetita (Fe3O4), trevorite (NiFe2O4), gahnite 
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(ZnAl2O4), entre outros. No espinélio original MgAl2O4, cuja estrutura é cúbica de 

face centrada, os cátions divalentes Mg2+ estão distribuídos em sítios tetraédricos, 

enquanto que os íons trivalentes Al3+ distribuem-se pelas posições octaédricas. Tal 

distribuição é caracterizada como espinélio normal e essas distribuições não são 

necessariamente seguidas por outros sistemas que se formam nessa estrutura. 

Dependendo da posição dos cátions na rede cristalina, a estrutura espinélio é 

definida como normal (no caso de (Me2+)[Fe3+]O4, sendo Me um metal) e inversa (no 

caso de (Fe3+)[Me2+Fe3+]O4. (T. G. Reynolds III, R. C. Buchanan, In: R. C. Buchanan, 

1991) 

O local em que os íons divalentes se alojem preferencialmente, determinam a 

forma do espinélio, se é normal, inversa ou ainda mistos. Os íons Co2+ apresentam 

uma preferencia ocupacional nos sítios octaédricos, resultando em uma estrutura 

espinélio invertido. Porém quando os íons Zn2+ são adicionados ao material 

procuram ocupar os sítios em posições tetraédricas, e a estrutura resultante 

correspondente é um espinélio normal. Nas Ferritas de cobalto com aditivos de 

zinco, Co1-xZnxFe2O4, são de estruturas espinélio mista e a sua temperatura de 

Curie, a magnetização de saturação, a susceptibilidade magnética, etc, pode ser 

variado através da variação do conteúdo de zinco. Estas propriedades estão 

relacionadas principalmente a distribuição de cátions e o alinhamento de volta em 

sub-redes (HAIBO HUANG, YI ZHANG, ZONGLI HUANG, ZHAOXIA KOU, XUE 

YUAN, ZHIYAN REN, 2015). 

A metodologia de síntese química utilizada em reações de autocombustão 

para a obtenção de pós-cerâmicos, consistiu em misturar precursores (geralmente 

nitratos, acetatos ou carbonatos) dos cátions desejados em uma cápsula de 

porcelana ou de sílica vítrea, com um combustível adequado (S.Dey, S.K. Dey, S. 

Majumder, A. Poddar, P. Dasgupta, S. Banerjee, S. Kumar, 2014) 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

 

 Preparar pós-cerâmicos nanoestruturados pelas sínteses químicas de Reações 

de Combustão dos óxidos,  a fim de obter materiais cerâmicos 

nanoestruturados de alta pureza apresentando simultaneamente mais de uma 

propriedade, como a coexistência do estado ferroelétrico e ferrimagnético.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Utilizar reações de combustão de pós-cerâmicos de óxidos superiores a fim 

de produzir Ferritas de Cobalto e Zinco Co(1-x)Zn(x)Fe2O4 e Níquel - Zinco: Ni(1-

x)Zn(x)Fe2O4 com a concentração de x variando de 0,2 mols num intervalo de 

0,2 ≤ x ≥ 1,0 mol; 

 Analisar a permissividade dos pós-cerâmicos obtidos, através do aparelho 

ZVB - 14 Vector Network Analyzer 10 MHz-14 GHz, da ROHDE & SCHWART.  

 Analisar as estruturas por Difração de raios-X (DRX), e Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), no que diz respeito à fase do material formado, tamanho 

do cristalito, grupo espacial da estrutura, simetria, parâmetros de rede, 

repetitividade dos grãos e tamanho médio de partículas; 

 Verificar possíveis aplicações dos materiais obtidos na aplicação de Antenas 

Ressoadora Dielétrica (DRA). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO 

2.1.1 MATERIAIS MAGNÉTICOS  
   

O magnetismo é conhecido pelo homem há milhares de anos, mas o estudo 

dos seus princípios e mecanismos é relativamente recente. O primeiro contato do 

homem com o magnetismo certamente envolveu a magnetita, que é o único material 

que ocorre naturalmente no estado magnético. Mais tarde, com a redução de 

minérios de ferro e a obtenção de ferro metálico, pode-se constatar que a magnetita 

pode atrair e repelir o ferro. A eletricidade e o magnetismo desenvolveram-se como 

ciências independentes uma da outra até 1820. Nesta época, o físico dinamarquês 

Hans Christian Oersted (1777-1851) descobriu que a passagem de uma corrente 

elétrica por um condutor cria um campo magnético, o qual afeta a agulha imantada 

de uma bússola. Nascia aí uma nova ciência: o eletromagnetismo (PADILHA, 2000). 

Em 1831, Faraday na Inglaterra e Henry nos EUA, descobriram que um 

campo variável podia induzir uma corrente elétrica num circuito. Em 1864 James 

Clerk Maxwell fez uma correção na lei de Ampère. Estes estudos culminaram com o 

desenvolvimento das equações de Maxwell que descrevem o comportamento dos 

campos magnéticos e elétricos bem como sua interação com a matéria (CULLITY; 

GRAHAM, 2009). 

O magnetismo, fenômeno segundo o qual os materiais impõem uma força ou 

influência atrativa ou repulsiva sobre outros materiais, já é conhecido. Entretanto, os 

princípios e os mecanismos que explicam o fenômeno magnético são complexos e 

sutis, e a sua compreensão aguça a curiosidade dos cientistas até hoje. Em tempos 

recentes, a demanda por multifuncionalidade requer, por sua vez, novos materiais, o 

que pode incorporar duas ou mais propriedades físicas de elevado interesse 
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tecnológicas, no caso de materiais ferromagnéticos multiferroicos, em que os 

parâmetros elétricos e magnéticos coexistem em um mesmo material (HAIBO 

HUANG, YI ZHANG, ZONGLI HUANG, ZHAOXIA KOU, XUE YUAN, ZHIYAN REN, 

2015). Estudos desenvolvidos por Dey et al., 2015, relatam que a ferrita de 

composição Co0.2Zn0.8Fe2O4, quando submetida a temperatura muito baixas, de 10 

K, apresenta um comportamento de um superparamagnetico, com possíveis 

aplicações na moderna tecnologia. 

Os materiais magnéticos vem desempenhando um papel importante e 

contribuindo de forma vital na história das civilizações e no seu desenvolvimento 

tecnológico. Sabe-se que em maior ou menos grau todas as substâncias, sejam 

sólidas, líquidas ou gasosas, apresentam alguma característica magnética, em todas 

as temperaturas (SINNECKER, 2000). Sendo assim, o magnetismo é uma 

propriedade básica de qualquer material. Os materiais na natureza são formados a 

partir dos elementos químicos da Tabela periódica e, cada elemento químico é único 

e, composto de prótons, nêutrons e elétrons, dos quais os prótons e os elétrons 

possuem cargas elétricas. O magnetismo é uma propriedade cuja natureza é de 

origem elétrica, e está relacionada com uma carga em movimento. As propriedades 

magnéticas dos materiais são influenciadas pela estrutura eletrônica, estrutura 

cristalina e microestrutura dos átomos (GAMA, 2003; LIMA, 2006). 

2.1.2 COMPORTAMENTO MAGNÉTICO MACROSCÓPICO DA MATÉRIA 
 

O comportamento magnético dos materiais em um campo externo é 

determinado por seus momentos de dipolo magnéticos e pela interação entre eles. A 

origem dos momentos magnéticos esta relacionado com o momento angular dos 

elétrons que por sua vez, é originado pelo movimento orbital do elétron em torno do 

núcleo atômico e o spin. Macroscopicamente a magnetização da matéria é definida 
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pelo momento de dipolo magnético por unidade de volume que é expressa pelo 

vetor de magnetização M .                                                                                                                                                                              

M = 1/v Ʃi μi                        (eq. 1) 

 

Onde µ é o momento de dipolo magnético, e V é o volume (SUGIMOTO, 

1999). 

A magnetização M do material é relacionada ao vetor de indução magnético B 

e o vetor intensidade de campo magnético H através da Equação abaixo. No sistema 

internacional de Unidades (SI) temos: 

 

B = μ0 (H + M )          (eq. 2) 

 

Onde, µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. 

As propriedades magnéticas de um material em um campo aplicado são 

caracterizadas pelo comportamento da magnetização. A relação entre um campo 

aplicado H e a magnetização M do material é representada pela susceptibilidade 

magnética χ, quando a magnetização é induzida na mesma direção do campo 

aplicado à susceptibilidade χ é definida por:  

 

X = M/H                    (eq. 3) 

 

A intensidade do campo magnético e a densidade de fluxo magnético estão 

relacionadas por:  

B = μ H                      (eq. 4) 

 

Onde a permeabilidade magnética, µ, é uma propriedade específica do meio. 
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A relação entre a susceptibilidade magnética e permeabilidade magnética é 

relacionada pela Equação 5 abaixo, no sistema internacional é dado por:  

 

μ = μ0 (1 + X )            (eq. 5) 

 

O momento magnético de um átomo ou íon isolado é dado por: 

 

μ = - gμBJ                    (eq. 6) 

 

Onde J é o momento angular total, g o fator de Landé, µβ é o magnéton de 

Bohr definido por: 

μB = eh/2m                   (eq. 7) 

 

Onde h é a constante de Planck, e a carga do elétron, m a massa do elétron 

(CULLITY, 2009). 

O momento magnético fundamental, isto é, o menor produto (corrente elétrica 

x área) que um elétron pode ter orbitando num núcleo, é denominado, como dito 

anteriormente magnéton de Bohr, µβ, e possui uma magnitude de 9,27 x 10-24 Am2 

(GAMA, 2003; CALLISTER, 2002).  

São essencialmente dois os momentos eletrônicos associados ao elétron que 

explicam a origem dos momentos magnéticos: momento orbital dos elétrons em 

torno do núcleo, e o momento spin dos elétrons, ao redor do seu próprio eixo 

(CALLISTER, 2002; MARQUES; VARNDA, 1998). O momento magnético de spin, 

para cada elétron em um átomo, é de ± µβ (sinal positivo – spin para cima e negativo 

– spin para baixo). Sendo a contribuição do momento magnético orbital igual à mIµβ, 

onde mI representa o número quântico magnético do elétron. Os momentos orbitais, 
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como também os momentos de spins, em cada átomo cancelam-se mutuamente aos 

pares eletrônicos. O momento magnético global de um átomo é simplesmente a 

soma dos momentos magnéticos de cada um dos seus elétrons constituintes, 

incluindo as duas contribuições (orbital e spin) e levando-se em consideração os 

cancelamentos dos momentos magnéticos. Logo, para átomos que possuem 

camadas e subcamadas eletrônicas completamente preenchidas estes são 

incapazes de serem magnetizados permanentemente (CALLISTER, 2002). 

O momento magnético do corpo é dodo pela soma dos momentos magnéticos 

das unidades elementares que o constituem. As relações entre o campo magnético 

aplicado (H) e a intensidade do campo magnético induzido ou densidade de fluxo 

magnético (B) serão discutidas com o auxílio da Figura 2.1. Também é denominada 

indução magnética e magnetização. Na Figura 2.2, um campo magnético (H) é 

gerado pela passagem de uma corrente ( i ) por uma espira cilíndrica de 

comprimento ( l )  e contendo N voltas. O campo magnético é medido em termos do 

fluxo magnético no vácuo B0 (Wb/m2):  

       
B0 = μ0 H                       (eq. 8) 

 
Figura 2.1 – Momentos magnéticos (esquemáticos) das unidades elementares que 

constituem um corpo sólido (PADILHA, 2000). 
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Figura 2.2 –  Relação entre o campo magnético aplicado (H) e a densidade de fluxo 
magnético (B) em: a) uma espiral condutora no vácuo e b) no interior de um material 

(CALLISTER, 1991). 
 
 

 

Onde μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo (4π 10-7 H/m). Wb significa 

Weber, H significa Henry e a unidade de B é Tesla. A densidade de fluxo magnético 

B dentro do sólido da Figura 2.2 é dada por: 

B = μH                            (eq. 9) 

Onde μ é a permeabilidade magnética do sólido. 

Vários parâmetros podem ser utilizados para descrever as propriedades 

magnéticas de um material. Um deles é a permeabilidade magnética relativa (μr): 

μr =  μ/μ0                                   (eq. 10) 

Outro parâmetro importante é a suscetibilidade magnética (χm): 

χm= μr – 1                       (eq. 11) 

As permeabilidades μ e μr medem a facilidade com que um campo magnético 

B pode ser introduzido em um material sob a ação de um campo externo H. A 

Tabela 2.1 apresenta valores de permeabilidade magnética relativa (μr) para alguns 

materiais (PADILHA, 2000). 
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Tabela 2.1 – Permeabilidade magnética relativa (µr) de alguns materiais (PADILHA, 2000). 
 

Ferro ―puro‖ (0,1% de impurezas) 0,5 103 

Aço ao silício (4,25% Si) 1,5 103 

Aço ao silício (3,25% Si) com grãos orientados (textura) 2,0 103 

―Supermalloy‖ (79% Ni; 16% Fe; 5% Mo) 1,0 104 

Ferrita cerâmica (Mn, Zn) Fe2O4 1,5 103 

Ferrita cerâmica (Ni, Zn) Fe2O4 0,3 103 

 

A caracterização dos materiais magnéticos envolve uma série de técnicas 

experimentais, contudo a partir de parâmetros como a susceptibilidade (χ) e a 

permeabilidade (μ) magnéticas é possível descrever o comportamento magnético 

dos materiais (CAMILO, 2006). 

O efeito causado por cada uma destas fontes em função do campo magnético 

aplicado externamente é a razão da classificação dos materiais em cinco classes 

distintas: diamagnético, paramagnético, antiferromagnético, ferromagnético e 

ferrimagnético (GAMA, 2003; CALLISTER, 2002; KNABEL, 2005; NOVAK, 2007). 

2.1.3 TIPOS DE COMPORTAMENTO MAGNETICO DOS MATERIAIS 
 

Todos os materiais exibem características magnéticas, mas somente quando 

estão na presença de um campo magnético externo é que podemos classificá-los de 

acordo com os tipos de interação e alinhamento entre os seus momentos de dipolo 

magnéticos. Os materiais magnéticos são comumente classificados em cinco 

categorias dependendo da origem microscópica de sua magnetização e das 

interações internas: Diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos 

ferrimagnéticos e antiferromagnéticos (CALLISTER, 2004). 

A maneira para determinar se um material é magnético ou não é colocá-lo 
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sobre a influência de um campo magnético. Se aparecerem forças ou torques, se 

trata de uma substância magnética. Isso é verdadeiro para todas as substâncias, 

mas em algumas o efeito é bem mais evidenciado, e essas são chamadas de 

magnéticas. As propriedades magnéticas não estão limitadas unicamente as 

substâncias ferromagnéticas, elas se apresentam em todas as substâncias, embora 

em menor escala. Nesta categoria, entram dois tipos de substâncias: as 

paramagnéticas e as diamagnéticas (DOERING; MAURO; NICOLOTTI, 2010). 

2.1.3.1 DIAMAGNETISMO 
 

Há uma forma de magnetismo que só persiste enquanto o campo está 

aplicado ao material, é o diamagnetismo, sendo portanto uma forma muito fraca de 

magnetismo. Este tipo de magnetismo, só pode ser observado em materiais que não 

possuam outro tipo de magnetismo. Os materiais diamagnéticos apresentam 

momento magnético nulo, porém quando são submetidos a ação de um campo 

magnético, seus átomos apresentam um momento magnético extremamente fraco, 

contrário ao campo aplicado, (Figura 2.3a e 2.3b), e não apresenta aplicabilidade 

prática. A susceptibilidade magnética dos diamagnéticos está compreendida na faixa 

de –10-6 a –10-5, e não varia com a temperatura (CALISTER, 2004; PADILHA, 2000). 

Figura 2.3 – Configuração de dipolos em um material diamagnético: a) na ausência de 
campo externo, b) com campo externo aplicado (CALLISTER, 1991). 
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Diversos materiais podem apresentar diamagnetismo, entre eles podemos 

citar os gases inertes, muitos metais, elementos não metálicos (B, Si, P e S), 

moléculas diatômicas  (H2 e N2), vários íons e sias, além de  compostos orgânicos e  

a água. É importante mencionar que os materiais supercondutores apresntam 

comportamento diamagnético, (Tabela 2.2) (PADILHA, 2000), e que a 

susceptibilidade magnética dos materiais diamagnéticos é negativa e não aprsentam 

temperatura crítica.  

Tabela 2.2 – Susceptibilidade magnética (Xm) de materiais diamagnéticos (PADILHA, 2000). 

 

Óxido de alumínio -1,81 10-5 Silício -0,41 10-5 

Cobre -0,96 10-5 Prata -2,38 10-5 

Ouro -3,44 10-5 NaCl -1,41 10-5 

Mercúrio -2,85 10-5 Zinco -1,56 10-5 

2.1.3.2 PARAMAGNETISMO 

 

É o fenômeno que apresentam alguns materiais, em possuir dipolos 

magnéticos permanentes, mas não possuem magnetização, isto é, os dipolos 

adjacentes não interagem entre si e estão orientados ao acaso, resultando em 

magnetização nula para um grupo de átomos (Figura 2.4) (CALLISTER, 2004). 

Figura 2.4 – Representação esquemática dos momentos magnéticos em um material 
paramagnético (PADILHA, 2000). 
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Os dipolos podem ser alinhados na direção do campo aplicado (vide Figura 

2.5a e 2.5b (CALLISTER, 2004). Da mesma forma que o diamagnetismo, o 

paramagnetismo, é uma forma muito fraca de magnetismo e não tem aplicação 

prática. Os materiais paramagnéticos apresentam susceptibilidade magnética na 

faixa de +10-5 a +10-3.  A susceptibilidade magnética (χm) dos materiais 

paramagnéticos diminui com o aumento da temperatura segundo a relação: 

χm = C/T                         (eq. 12) 

Onde C é uma constante e T é a temperatura. Em vários materiais o 

paramagnetismo pode ser observado, por exemplo nos metais: Cr e Mn e em alguns 

gases diatômicos, como por exemplo, O2 e NO e em íons de metais de transição, 

terras raras e seus sais e óxidos de terras raras. A Tabela 2.3 apresenta a 

susceptibilidade magnética de alguns materiais paramagnéticos (PADILHA, 2000). 

Figura 2.5 – Configuração de dipolos em um material paramagnético: a) na ausência de 
campo externo; b) com campo externo aplicado (CALLISTER, 1991). 

 

 
 

Tabela 2.3 – Susceptibilidade magnética (Xm); materiais paramagnéticos (PADILHA, 2000) 

 

 Alumínio 2,07 10-5 Molibdênio 1,19 10-4 

Cromo 3,13 10-4 Sódio 8,48 10-6 

Cloreto de cromo 1,51 10-3 Titânio 1,81 10-4 

Sulfato de Mn 3,70 10-3 Zircônio 1,09 10-4 
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A susceptibilidade magnética dos materiais paramagnéticos é positiva. Eles 

também não apresentam temperatura crítica (PADILHA, 2000).  Os materiais 

diamagnéticos, paramagnéticos e antiferromagnéticos costumam ser classificados 

como não magnéticos, pois seus efeitos quando sob a influência de um campo 

magnético são muito pequenos (CAMILO, 2006). 

 

2.1.3.3 FERROMAGNETISMO 

 

Alguns materiais metálicos possuem momento magnético na ausência de 

campo externo (Figura 2.6). Os principais exemplos de materiais ferromagnéticos 

são: ferro α (CCC), cobalto, níquel e gadolínio. Algumas ligas e compostos de 

manganês, tais como MnBi e Cu2MnAl, também apresentam ferromagnetismo. Os 

materiais ferromagnéticos podem apresentar valores de susceptibilidade magnéticos 

tão altos, como 106. Eles apresentam temperatura crítica, denominada temperatura 

de Curie (θc), no qual um material passa de ferromagnético ou ferrimagnético para 

paramagnético, em outras palavras, desaparece a magnetização espontânea do 

material. É a temperatura onde a agitação térmica vence a ordenação dos 

momentos magnéticos dos átomos ou íons, imposta pela energia de troca de 

elétrons (PADILHA 2000; GAMA, 2003; LELIS, 2003). 

As temperaturas de Curie variam muito de material para material: ferro 

(770°C), níquel (358°C), cobalto (1130°C), gadolínio (20°C), SmCo5 (720°C) e 

Nd2Fe14B (312°C). A susceptibilidade magnética dos materiais ferromagnéticos 

diminui com o aumento da temperatura (T) segundo a lei de Curie-Weiss: 

χm = C/T – θ                  (eq. 13) 

 Onde C é uma constante e θ é aproximadamente igual a θc (PADILHA, 2000). 
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Figura 2.6 – Configuração de dipolos em um material ferromagnético a) Na ausência de 
campo externo aplicado; b) configuração de dipolos no ferro α (PADILHA, 2000). 

 

 
 

2.1.3.4 FERRIMAGNETISMO 
 

Alguns materiais cerâmicos também apresentam forte magnetização 

permanente, denominada ferrimagnetismo. Estes materiais são denominados ferritas 

(não confundir com a fase α do ferro, de estrutura CCC, também denominada 

ferrita). As características macroscópicas do ferromagnetismo e do ferrimagnetismo 

são similares. As diferenças encontram-se na origem do momento magnético 

(PADILHA 2002). 

  Ferrimagnetismo são compostos constituídos por íons distintos, que possui 

momentos de dipolos permanentes e com um alinhamento antiparalelo e desigual. 

Na presença de um campo magnético externo alinham-se na direção e sentido do 

campo aplicado, desaparecendo na temperatura de Curie, e apresenta valores altos 

e positivos de susceptibilidade magnética: 10-2 < χ < 106 (CALLISTER, 2004). 

  As ferritas podem ser representadas pela fórmula geral MFe2O4, onde M é um 

elemento metálico. O protótipo das ferritas é a magnetita, Fe3O4, que pode ser 

reescrita como Fe++O- - (Fe+++)2(O
- -)3. Na estrutura cúbica da magnetita o cátion Fe++ 

ocupa interstícios tetraédricos e o cátion Fe+++ ocupa os interstícios octaédricos. O 

ânion O- - é magneticamente neutro. Por outro lado, os momentos magnéticos dos 
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dois tipos de íons de ferro não se cancelam totalmente e o material apresenta 

magnetismo permanente. A Figura 2.7 ilustra os momentos magnéticos da 

magnetita. O íon M++ pode ser, além do Fe++, Ni++, Mn++, Co++, Cu++ e Mg++. Alguns 

exemplos de ferritas mais comuns são: NiFe2O4 e (Mn, Mg) Fe2O4. Os materiais 

ferrimagnéticos também apresentam temperatura crítica, também denominada 

temperatura de Curie (θc). A susceptibilidade dos materiais ferrimagnéticos é da 

mesma ordem de grandeza da dos materiais ferromagnéticos e diminui com o 

aumento da temperatura (T): 

χm ≈ C/T ± θ                    (eq. 14) 

 Onde C é uma constante e θ é diferente de θc (PADILHA, 2000). 

Figura 2.7 – Diagrama esquemático mostrando a configuração de momentos magnéticos na 
ferrita (CALLISTER, 1991). 

 

 

Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos que se encontram abaixo da 

temperatura de Curie (Tc) apresentam pequenas regiões onde existe um 

alinhamento mútuo de todos os momentos de dipolos magnéticos na mesma 

direção. Essa região é chamada domínio magnético, e cada um deles está 

magnetizado até a sua magnetização de saturação. Os domínios circunvizinhos 

estão separados por contornos de domínios magnéticos ou paredes através dos 

quais a direção da magnetização varia gradualmente (CALLISTER 2004). 
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2.1.3.5 ANTIFERROMAGNETISMO 
 

 O comportamento antiferromagnético é apresentado por alguns materiais, 

sendo que o protótipo é o óxido de manganês (MnO). O MnO é um material 

cerâmico com caráter iônico e a sua estrutura cristalina é CFC do tipo NaCl. O 

momento magnético associado aos íons O2- é zero. Os íons Mn2+ apresentam 

momento magnético permanente, mas eles estão arranjados na estrutura de modo 

que os íons adjacentes têm momentos opostos ou antiparalelos. O material como 

um todo não apresenta momento magnético. A Figura 2.8 ilustra os momentos 

magnéticos do óxido de manganês (PADILHA, 2000). 

Figura 2.8 – Diagrama esquemático mostrando a configuração de momentos magnéticos no 
MnO (CALLISTER, 1991). 

 

 

O antiferromagnetismo possui momentos de dipolos permanentes, mas não 

tem magnetização resultante devido ao alinhamento antiparalelo dos momentos de 

dipolo. Os materiais antiferromagnéticos apresentam temperatura crítica 

denominada temperatura de Néel (θn). Os momentos de dipolo só desaparecem 

nessa temperatura. Na presença de um campo magnético externo, alinham-se na 

direção e no sentido do campo aplicado, apresentando valores reduzidos e positivos 

de susceptibilidade magnética: 0 < χ < 10-2 (CULLITY, 2009). 
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  Vários compostos de metais de transição apresentam comportamento 

antiferromagnético: MnO, CoO, NiO3, Cr2O3, MnS, MnSe e CuCl2. A susceptibilidade 

dos materiais antiferromagnéticos é da mesma ordem de grandeza da dos materiais 

paramagnéticos (no passado os materiais antiferromagnéticos eram considerados 

paramagnéticos anômalos) e diminui com o aumento da temperatura (T): 

χm ≈ C/T ± θ                    (eq. 15) 

Onde C é uma constante e θ é diferente de θn (PADILHA, 2000). 

2.1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS MAGNÉTICOS 

As propriedades magnéticas de um material são determinadas pela sua 

estrutura eletrônica, pela sua estrutura cristalina e pela sua microestrutura (domínios 

magnéticos). O conceito de domínio magnético foi introduzido em 1906/1907 por P. 

Weiss para explicar o comportamento dos materiais ferromagnéticos. Ele postulou 

que um material ferromagnético é dividido em regiões (domínios), dentro das quais a 

magnetização é igual ao valor de saturação. A magnetização de diferentes domínios 

varia com a direção, de modo que a magnetização de um material ferromagnético 

pode ser pequena ou mesmo nula. O valor de saturação é atingido quando os 

domínios são alinhados pela aplicação de campo magnético externo. A fronteira 

entre domínios vizinhos é uma região de transição, com espessura da ordem de 100 

nm, na qual a direção de magnetização muda gradualmente. Esta fronteira pode ser 

considerada como sendo um defeito bidimensional e é denominada parede de 

Bloch, em homenagem ao físico F. Bloch. Do ponto de vista de aplicações, os 

materiais magnéticos podem ser idealmente classificados em moles ou duros 

(PADILHA, 2000). 

Os materiais ferromagnéticos assim como ferrimagnéticos são classificados 

como moles ou duros com base nas suas características de histerese. O fenômeno 

da histerese magnética é definido como o atraso causado na variação da indução 
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magnética (B), devido à variação no campo magnético (H) (VALENZUELA 1994; 

CALLISTER, 1991). 

A Figura 2.9 mostra a curva de histerese característica da magnetização dos 

materiais ferrimagnéticos pela aplicação de um campo externo. Nesta curva, os 

momentos dipolos alinham-se com o campo aplicado à medida que a intensidade 

aumenta. Quando o alinhamento é máximo o material atinge a magnetização 

máxima conhecida como magnetização de saturação (Ms). Reduzindo-se o campo 

aplicado à zero, o material mantém uma magnetização residual, que é conhecida 

como magnetização remanescente (Mr). Invertendo-se o campo, a magnetização se 

reduz a zero e a seguir é invertida até atingir novamente a saturação. O campo 

necessário para anular a magnetização é conhecido como campo coercitivo (Hc) 

(MOULSON, HERBERTH, 2003; BUCHANAN, 1991). 

Figura 2.9 – Curva de Histerese para um material ferrimagnético, magnetização (M) versus 
campo aplicado (H) (BUCHANAN, 1991). 
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2.1.4.1 MATERIAIS MAGNÉTICOS MOLES OU MACIOS 
 

Material magnético mole significa fácil de ser magnetizado ou 

desmagnetizado. O requisito principal para os materiais magnéticos moles é que 

uma alta magnetização de saturação (Bs) seja produzida por um pequeno campo 

aplicado. O campo necessário para provocar a desmagnetização também é 

pequeno. Em outras palavras, a área do ciclo de histerese e a perda de energia por 

ciclo são pequenas (PADILHA, 2000). 

O tamanho e forma da curva de histerese para materiais ferromagnéticos e 

ferrimagnéticos são considerados uma característica importante. A área dentro da 

curva representa a perda da energia magnética por unidade de volume do material 

pelo ciclo de magnetização e desmagnetização. Esta perda de energia é 

manifestada como calor gerado dentro da espécie magnética e é capaz de elevar 

sua temperatura (CALLISTER, 1991). 

 Um material magnético mole opera na presença de um campo magnético. Este 

comportamento é útil em aplicações que envolvem mudanças contínuas na direção 

de magnetização. Geradores, motores elétricos e transformadores têm eficiência 

maior se a magnetização não permanece depois que o campo cai à zero. Para estas 

aplicações são necessários materiais magnéticos moles de baixa remanência, tais 

como ferro puro, aço ao silício, super ligas e ferritas cúbicas do tipo espinélio 

(PADILHA, 2000). 

Os materiais magnéticos moles são usados em dispositivos submetidos a 

campos magnéticos alternados, e nos quais a perda de energia deve ser baixa 

como, por exemplo, núcleo de transformadores. Por esta razão a área relativa dentro 

da curva de histerese deve ser pequena, como representada na Figura 2.10. 

Consequentemente, um material magnético mole deve ter como dito anteriormente, 

uma alta permeabilidade inicial e uma coercividade baixa. Um material que possui 
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essas propriedades pode atingir magnetização de saturação com aplicação de um 

campo magnético relativamente baixo (isto é, magnetiza-se e desmagnetiza-se 

facilmente) e ainda terá baixa perda de energia de histerese (MARQUES, COSTA, 

PINTO, 2003; SINNECKER, 2000; CALLISTER, 1991). 

Figura 2.10 – Esquema das curvas de histerese para materiais magnéticos moles e duros 
(CALLISTER, 1991). 

 

 

2.1.4.2 MATERIAIS MAGNÉTICOS DUROS 
  

Os materiais magnéticos duros são aqueles que permanecem magnéticos ou 

é um magneto permanente e possui alta resistência á desmagnetização (PADILHA, 

2000). Em termos do comportamento da histerese, o material magnético duro tem 

uma elevada remanescência, coercividade e densidade de fluxo de saturação, bem 

como permeabilidade inicial baixa, e altas perdas de energia de histerese. A 

histerese típica deste material é mostrada na Figura 10. As duas características mais 

importantes em relação às aplicações para estes materiais são a coercividade e o 

―produto de energia‖, designado como (BH)max. O (BH)max corresponde à área de 
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maior retângulo B-H que pode ser construída dentro do segundo quadrante da curva 

de histerese (Figura 2.10). O valor (BH)max representa a energia necessária para 

desmagnetizar o magneto permanente; assim, quanto maior o (BH)max , mais duro 

será o material em termos de suas características magnéticas (CALLISTER, 1991). 

Novamente, o comportamento da curva de histerese está relacionado à 

facilidade com que os contornos dos domínios se movem; impedindo-se o 

movimento da parede do domínio, a coercividade e a suscetibilidade são 

aumentadas, tal que um grande campo externo é requerido para a 

desmagnetização. Além disso, estas características estão inter-relacionadas à 

microestrutura do material (MARQUES, VARNDA, 2003; SINNECKER, 2000; 

CALLISTER, 1991). 

No material magnético duro ou permanente tem sua magnetização durante a 

fabricação e deve retê-la depois que o campo de magnetização (forte) é removido. 

Os materiais magnéticos duros apresentam um ciclo de histerese grande. Uma 

característica importante de um material magnético duro é a resistência à 

desmagnetização, ilustrada na Figura 2.11 pela área (BH)max. Refrigeradores e fones 

de ouvido necessitam de materiais magnéticos duros, tais como as cerâmicas, 

SmCo5, Sm2Co17 e NdFeB. A maioria dos materiais magnéticos duros é constituída 

de ferromagnéticos, embora as ferritas com estrutura cristalina hexagonal (por 

exemplo, BaFe12O19 e PbFe12O10) também sejam frequentemente utilizadas. O 

desenvolvimento de materiais magnéticos mais eficientes tem sido contínuo, 

conforme ilustra a Figura 2.12 (PADILHA, 2000). 

Muitos dos modernos dispositivos tecnológicos de nosso cotidiano dependem 

do magnetismo e dos materiais magnéticos. Estes dispositivos incluem geradores e 

transformadores de energia elétrica, motores elétricos, rádios, televisores, telefones, 

computadores, entre outros (KNABEL, 2005; CALLISTER, 2002; NOVAK, 2007). 
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Figura 2.11 – Cuvas de magnetização inicial e ciclos para: a) materiais magnéticos moles e 

b) materiais magnéticos duros (PADILHA, 2000). 

 

 

 

Figura 2.12 – Aumento da eficiência (energia magnética máxima) dos magnetos 

permanentes no século XX (EASTERLING, 1989). 
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2.2 PROPRIEDADES ELÉTRICAS NOS SÓLIDOS 

A condutividade elétrica de um material depende do número de condutores ou 

transportadores de cargas por unidade de volume (n), da carga (q) de cada condutor 

e da sua mobilidade (m): 

                                          σ = n q m                        (eq.16) 

Tanto o número de condutores (n) como a sua mobilidade (m) dependem da 

temperatura. Os condutores ou transportadores de cargas podem ser ânions, 

cátions, elétrons e buracos eletrônicos (―eléctron holes‖). A condução iônica é de 

importância secundária nos sólidos em temperaturas moderadas e baixas e tem 

alguma importância em altas temperaturas. A condução iônica desempenha um 

papel importante nos líquidos. Os principais transportadores de carga nos sólidos 

são os elétrons. Em um átomo isolado, os elétrons ocupam determinados níveis e 

subníveis de energia. Em um cristal contendo muitos milhões de átomos, os níveis 

de energia superpõem-se e são substituídos por bandas densamente preenchidas 

(Figura 2.13) (PADILHA, 2000). 

Figura 2.13 – Origem das bandas de energia devido à aproximação dos átomos (PADILHA, 
2000). 
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A aplicação de um campo elétrico em um sólido acelera os elétrons livres 

existentes. Esses elétrons perdem ou diminuem energia cinética nas colisões com 

os átomos da rede. A corrente resultante desse processo é proporcional à 

velocidade média dos elétrons que é determinada pela intensidade do campo 

elétrico aplicado e pela frequência de colisões. Apenas os elétrons, cuja energia 

corresponde à energia do ―nível de Fermi‖ (EF) podem ser acelerados, ao contrário 

daqueles que preenchem totalmente os subníveis das bandas de energia estão 

afastados do nível de Fermi e assim, são ―proibidos‖ de acelerarem (mudarem de 

estado ou bandas de energia) pelo princípio de exclusão de Pauli (PEREIRA, 2009 

apud PADILHA, 2000; ROSE; SHEPARD; WULFF, 1980). 

A Figura 2.14 apresenta os quatro tipos característicos de estrutura das 

bandas de energia. Nela podem ser observadas as bandas de valência, proibida e 

de condução. Em uma determinada banda de energia, semipreenchida e a 0 K, o 

nível de Fermi (EF) é a energia do estado de mais alta energia. A Figura 2.14a é 

típica de um metal monovalente como o cobre, enquanto a Figura 2.14b é típica de 

um metal bivalente, como o magnésio. Nas Figuras 2.14c e 2.14d pode-se observar 

a presença de uma banda proibida, cuja largura (Eg; ―energy band gap‖) é muito 

maior para um isolante do que para um semicondutor. Os metais apresentam alta 

condutividade elétrica porque suas bandas de energia só são parcialmente 

preenchidas. Como existe estados de energia vazios adjacentes aos estados 

ocupados, a aplicação de um campo elétrico pode acelerar facilmente os elétrons 

produzindo corrente elétrica. Além disto, a passagem de elétrons da banda de 

valência para a banda de condução é relativamente fácil nos metais. Qualquer fato 

que dificulte o movimento dos elétrons reduz a condutividade elétrica. Por exemplo, 

a vibração térmica (aumento da temperatura), átomos de soluto e defeitos cristalinos 

aumentam a resistividade elétrica dos metais. Os materiais semicondutores 
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apresentam banda de valência preenchida e banda de condução vazia. Como a 

largura da banda proibida é relativamente pequena, ela pode ser suplantada com 

alguma facilidade e elétrons podem ser promovidos para a banda de condução, por 

exemplo, por ativação térmica e por adição de pequenas quantidades de soluto 

(―dopantes‖) (PADILHA, 2000). 

Figura 2.14 – Principais tipos de estruturas de bandas de energia de sólidos a 0 K. a) 
condutor metálico com a banda de condução parcialmente ocupada; b) condutor metálico 

com superposição da banda de valência (totalmente preenchida) com a banda de condução 
vazia; c) isolante; d) semicondutor (PADILHA, 2000). 

 

 

   

  Um cristal comporta-se como um isolante se a sua bande de energia permitida 

estiver completamente preenchida ou vazia, assim nenhum elétron pode mover-se 

sob a ação de um campo elétrico: caracteriza-se como condutor, o cristal que tem 

uma ou mais bandas de energia parcialmente preenchidas (Figura 2.14). A estrutura 

de bandas de energia de um cristal semicondutor é semelhante à estrutura de um 

cristal isolante. A principal diferença encontra-se no ―gap‖ ou região proibida de 

energia (Eg) entre a banda completamente menor para o cristal semicondutor. Dessa 

forma há possibilidade real de que uma agitação térmica, temperaturas a partir do 

ambiente, poderá causar transferências de elétrons da banda de valência para a 

banda de condução, como pode ser visto na Figura 2.15 (GOMES, 2003). 
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2.15 – Perfil da banda ―gap‖ de um cristal semicondutor . a) perfil da banda ―gap‖ de um 
cristal semicondutor; b) ilustração indicando que a agitação térmica termica tenha causado o 

salto de alguns elétrons da banda de valência para a banda de condução, deixando um 
número igual de buracos na banda de valência (GOMES, 2003). 

 

 

 

O estudo das propriedades elétricas em sólidos pode ser focalizado em duas 

características relevantes nessas propriedades que são: a dissipação de energia e o 

armazenamento de energia. A dissipação (ou perda de energia) é uma resultante do 

movimento de cargas chamada condução, ou seja, corresponde à conversão de 

energia elétrica em térmica (efeito Joule) através da transferência de movimento 

entre os portadores durante as colisões das cargas em movimento. O 

armazenamento de energia corresponde à energia que é armazenada nas cargas a 

partir de uma posição de equilíbrio, uma força restaurada em sentido contrário traz 

as cargas para as suas posições iniciais. Este processo corresponde à polarização 

dielétrica que, normalizado, é chamado de permissividade dielétrica (Ɛ’) (PEREIRA, 

2009 apud ASCHROF; MERMIN, 1976; KITTEL, 1986; WERT; THOMSON, 1964). 

Nos materiais isolantes, como os polímeros e a maioria dos materiais 

cerâmicos, a banda proibida é muito larga e difícil de ser suplantada. Por esta razão, 

a condutividade elétrica destes materiais é muito baixa. É interessante destacar que 

a temperatura exerce efeitos opostos na condutividade elétrica dos diferentes 

materiais. Enquanto um aumento de temperatura diminui a condutividade dos 

materiais metálicos, a condutividade dos semicondutores e isolantes é aumentada, 
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na Figura 2.16, mostra o efeito da temperatura na condutividade elétrica de vários 

materiais (PADILHA, 2000). 

Figura 2.16 – Efeito da temperatura na condutividade elétrica de vários materiais (PADILHA, 
2000). 

 

 

 

2.2.1 COMPORTAMENTO DIELÉTRICO 
 

Um material dielétrico é um isolante elétrico (não metálico) que possui uma 

estrutura de dipolo elétrico ou que pode ser produzido, afim de apresentar uma 

estrutura de dipolo elétrico; ou seja, a nível molecular ou atômico, existe uma 

separação entre suas partículas positivas e negativas,  eletricamente carregadas. 

Como resultado das interações do dipolo com campos elétricos, os materiais 

dielétricos são usados nos capacitores (CALLISTER, 2007). 

Uma propriedade fundamental de todos os dielétricos é a polarização de suas 

partículas elementares, quando sujeitas à ação de um campo elétrico. Define-se por 

polarização um deslocamento reversível dos centros das cargas positivas e 

negativas na direção do campo elétrico externo aplicado (SCHMIDT, 1979). 

Quando campos elétricos muito grandes são aplicados através de materiais 
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dielétricos, grande número de elétrons podem repentinamente serem excitados para 

energias dentro da banda de condução. Como resultado, a corrente através do 

dielétrico, devido ao movimento desses elétrons, aumenta drasticamente; algumas 

vezes, uma fusão, queima ou vaporização localizada produz uma degradação 

irreversível e talvez até mesmo a falha do material. Esse fenômeno é conhecido 

como ruptura do dielétrico. A resistência dielétrica, algumas vezes chamada de 

resistência à ruptura, representa a magnitude de um campo elétrico que é 

necessária para produzir a ruptura (CALLISTER, 2007). 

Baseado na grandeza da permissividade dielétrica é possível prever o 

comportamento de um material quanto a sua polarização. O mesmo é válido quanto 

para as perdas dielétricas (medida da energia dissipada pelo dielétrico), caso em 

que a polarização existente em um isolante traz consigo uma elevação de 

temperatura do mesmo, devido a transformação de orientação dos dipolos em calor 

(PEREIRA, 2009). 

Inúmeros cerâmicos e polímeros são usados como isolantes e/ou em 

capacitores. Muitos dos cerâmicos, incluindo o vidro, a porcelana, a steadita e a 

mica, têm constantes dielétricas dentro da faixa de 6 a 10 (Tabela 04). Esses 

materiais também exibem um alto grau de estabilidade dimensional e de resistência 

mecânica. Suas aplicações típicas incluem o isolamento elétrico e de linhas de 

transmissão de energia, bases de interruptores e bocais de lâmpadas. A titânia 

(TiO2) e as cerâmicas à base de titanato, tais como o titanato de bário (BaTiO3), 

podem ser fabricadas com constantes dielétricas elevadas, o que as torna 

especialmente úteis para algumas aplicações em capacitores. A magnitude da 

constante dielétrica para a maioria dos polímeros é menor do que para as 

cerâmicas, uma vez que essas últimas podem exibir maiores momentos de dipolo: 

os valores de Ɛr (Permissividade Dielétrica Relativa) para os polímeros ficam 
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geralmente entre 2 e 5 (Tabela 2.4). Esses materiais são usados normalmente para 

o isolamento de fios, cabos, motores, geradores e assim por diante, e, além disso, 

para alguns capacitores (CALLISTER, 2007). 

Tabela 2.4 – Constantes e resistências dielétricas para alguns materiais dielétricos 
(CALLISTER, 2007). 

 

                                                Constante Dielétrica        Resistência Dielétrica 

Material 60 Hz 1 MHz                          (V/ml)a 

 Cerâmicas 

Cerâmica à base de titanato   15 – 10.000        50 – 300 

Mica   5,5 – 8,7    1000 – 2000 

Esteadita (MgO-SiO2) 
  5,4 – 7,5      200 – 350 

Vidro de cal de soda 6,9 6,9           250 

Porcelana 6.0 6,0         40 – 400 

Sílica fundida 4,0 3,8             250 

    Polímeros 

Fenol-formaldeído 5,3 4,8        300 – 400 

Náilon 6,6 4,0 3,6             400 

Poliestireno 2,6 2,6        500 – 700 

Polietileno 2,3 2,3        450 – 500 

Politetrafluoretileno 2,1 2,1        400 – 500 

* Esses valores para a resistência dielétrica são valores médios, onde a 

magnitude depende da espessura e da geometria da amostra, assim como 

da taxa de aplicação e da duração do campo elétrico aplicado. 

 

2.2.2 FERROELETRICIDADE 
 

O grupo de materiais dielétricos chamado de ferroelétricos exibe polarização 

espontânea, ou seja, polarização na ausência de um campo elétrico. Eles são os 

análogos dielétricos aos materiais ferromagnéticos, os quais podem exibir um 

comportamento permanente. Devem existir dipolos diferentes elétricos permanentes 

nos materiais ferroelétricos, cuja origem é explicada para o titanato de bário, um dos 
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materiais ferroelétricos mais comuns. A polarização espontânea é consequência do 

posicionamento dos íons Ba2+, Ti4+, e O2- dentro da célula unitária, como na Figura 

2.17. Os íons Ba2+ estão localizados nos vértices da célula unitária, a qual possui 

simetria tetragonal. O momento dipolar resulta dos deslocamentos relativos dos íons 

O2- e Ti4+ das suas posições simétricas, como está mostrado na vista lateral da 

célula unitária. Os íons O2- estão localizados, porém ligeiramente abaixo, dos 

centros de cada uma das seis faces, enquanto o íon Ti4+ está deslocado para cima a 

partir do centro da célula unitária. Dessa forma, um momento dipolar iônico 

permanente está associado a cada célula unitária. Entretanto, quando o titanato de 

bário é aquecido acima da sua temperatura Curie Ferroelétrica [120ºC (250ºF)], a 

célula unitária se torna cúbica e todos os íons assumem posições simétricas dentro 

da célula unitária cúbica; o material possui agora a estrutura cristalina da perovskita 

e o comportamento ferroelétrico deixa de existir (CALLISTER, 2007). 

A polarização espontânea desse grupo de materiais resulta como uma 

consequência de interações entre dipolos permanentes adjacentes, que se alinham 

mutuamente, todos na mesma direção. Por exemplo, com o titanato de bário, os 

deslocamentos relativos dos íons O2- e Ti4+ são na mesma direção para todas as 

células unitárias dentro de uma dada região volumétrica da amostra. Outros 

materiais exibem ferroeletricidade; esses incluem o sal de Rochelle 

(NaKC4H4O6.4H2O), o di-hidrogeno de fosfato de potássio (KH2PO4), o niobato de 

potássio (KNbO3) e o zirconato-titanato de chumbo (Pb[ZrO3, TiO3]). Os materiais 

ferroelétricos possuem constantes dielétricas extremamente elevadas sob 

frequências relativamente baixas do campo aplicado; por exemplo, à temperatura 

ambiente, o valor de ϵ, para o titanato de bário, pode ser tão elevado quanto 5000. 

Consequentemente, os capacitores feitos com esses materiais podem ser 

significativamente menores do que os capacitores feitos a partir de outros materiais 
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dielétricos (CALLISTER, 2007). 

Figura 2.17 – Uma célula unitária de titanato de bário (BaTiO3): a) em uma projeção 
isométrica e b) segundo a vista lateral de uma das faces, a qual mostra os deslocamentos 

dos íons Ti4+ e O2- em relação ao centro da face (CALLISTER, 2007). 
 

 
 

 

2.3  MATERIAIS CERÂMICOS UTILIZADOS 

2.3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E GERAIS DAS CERÂMICAS  

 
Os materiais estão provavelmente mais entranhados na nossa cultura do que 

a maioria imagina. Nos transportes, habitação, vestuário, comunicação, recreação e 

produção de alimentos – virtualmente todos os seguimentos da nossa vida diária são 

influenciados em maior ou menor grau pelos materiais. Historicamente, o 

desenvolvimento e o avanço das sociedades estiveram intimamente ligados às 

habilidades dos seus membros em produzir e manipular materiais para satisfazer as 

suas necessidades. De fato, as civilizações antigas foram designadas de acordo 

com o seu nível de desenvolvimento em relação aos materiais. Com o tempo, eles 

descobriram técnicas para a produção de materiais que tinham propriedades 

superiores aquelas dos materiais naturais; esses novos materiais incluíam as 
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cerâmicas e vários metais (CALLISTER, 2007). 

O termo cerâmico é bastante familiar como um adjetivo que designa certos 

objetos de arte, e vem da palavra grega keramikos, que significa ―matéria 

queimada‖, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são 

atingidas normalmente através de um processo de tratamento térmico a alta 

temperatura chamado de cozimento. Não existe uma definição completa para uma 

cerâmica. Eles abrangem uma grande variedade de substâncias, tais como vidro, 

tijolos, concreto, abrasivos, vernizes e esmaltes para porcelana, isolantes dielétricos, 

refratários para altas temperaturas, materiais metálicos e não-metálicos que são 

frequentemente óxidos, nitretos e carbetos. Estes materiais não são atraentes à 

passagem de eletricidade e calor, e são mais resistentes a altas temperaturas e 

ambientes rudes do que metais e polímeros. Com relação ao comportamento 

mecânico, cerâmicas são duras, com o tempo os pesquisadores perceberam que 

uma tensão mecânica podia provocar uma distribuição não uniforme de cargas e 

assim gerar, por exemplo, um campo elétrico (CALLISTER, 2007; VLACK, 1984). 

Ao longo do tempo, surgiram muitos estudos do comportamento das 

propriedades cerâmicas, era o aparecimento da teoria da ferroeletricidade. Nesta 

época este comportamento para materiais sólidos, era chamado de eletricidade de 

Seignette, ou sal de Rochelle que é o tartarato de sódio e potássio, foi o primeiro 

material a ser preparado e observado a ferroeletricidade em torno de 1675, por um 

boticário chamado Pierre Seignette, de La Rochelle, França. Este é um sal incolor a 

branco azulado cristalizado, num sistema ortorrômbico que tem fórmula molecular 

KNaC4H4O6 . 4H2O (Figura 2.18). É conhecido também como sal duplo, levemente 

solúvel em álcool, mas completamente solúvel em água. O nome ferroeletricidade 

surgiu em 1921 com Joseph Valasek, ao observar que certas propriedades eram 

muito similares a de materiais ferromagnéticos. Neste tempo também surgiram 
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vários outros compostos ferroelétricos que foram descobertos e muitos dos seus 

fenômenos foram usados para elaboração de teorias importantes das ciências dos 

materiais ferroelétricos e ferromagnéticos (CABRAL, 2012 apud CALLISTER, 2002). 

  
Figura 2.18 – Sal de Seignette (CABRAL, 2012 apud ATIKINS et al, 2008). 

 

 

 

Uma propriedade ferroelétrica é dada quando um material exibe uma 

polarização elétrica global permanente de suas células unitárias. As propriedades 

elétricas, tais como condutividade elétrica e constante dielétrica, exibem ao estímulo 

de um campo elétrico, são fatores de discussão daqueles que trabalham com a 

aplicação destes materiais. Mais recentemente, cerâmicas avançadas têm sido 

desenvolvidas, incluindo ferroelétricos, óxidos estruturais, boretos, carbonetos, 

nitretos e vidro-cerâmicas como citados anteriormente. Materiais dos mais simples 

aos mais complexos podem encontrar aplicações em telecomunicações, meio 

ambiente, energia, transporte e saúde, ou seja, praticamente todos os seguimentos 

da nossa vida cotidiana é influenciada de uma certa forma por materiais cerâmicos 

(CALLISTER, 2002). 

Muitos minerais foram alvos de inúmeras investigações que os classificam 

como matérias de alta ou de baixa magnetização. Em especial componentes 
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químicos, contendo ferro em sua composição são lembrados como material 

magnético. Materiais (como o ferro, aço, níquel e cobalto) se caracterizam por serem 

fortemente magnetizáveis, pois, quando colocadas num campo magnético forte, os 

seus domínios magnéticos, alinham-se dando origem à formação de um polo norte e 

um sul. Óxidos cerâmicos que exibem comportamento ferromagnético representam 

importantes produtos comercias, para as indústrias de eletrônica e são comumente 

conhecidos por ferritas magnéticas (CABRAL, 2012 apud CALLISTER, 2007). 

As ferritas são materiais pertencentes à classe das cerâmicas magnéticas e 

são conhecidas há séculos. Seu surgimento foi através da descoberta de rochas que 

tinham a propriedade de atrair o ferro. O mineral conhecido como magnetita (Fe3O4) 

é uma ocorrência natural de cerâmicas magnéticas do tipo ferritas. Sua aplicação só 

ocorreu muito tempo após sua descoberta: os chineses utilizaram agulhas de 

magnetita para localizar a direção norte-sul da terra. Desde então os materiais 

magnéticos vêm desempenhando um papel importante e contribuído de forma vital 

na história das civilizações e no seu desenvolvimento tecnológico (SILVA, 2008 

apud GAMA, 2003; SINNECKER, 2000; SOTTOMAIOR, 1997). 

A produção de componentes tecnológicos foi fortemente influenciada pela 

descoberta e síntese de novos tipos de ferritas. As melhores propriedades físico-

químicas de estabilidade destes materiais cerâmicos estão ligadas às características 

magnéticas, elétricas, estruturais e morfológicas. Do ponto de vista elétrico, os 

materiais cerâmicos podem ser classificados como substratos isolantes, condutor e 

supercondutor. A importância particular do dos químicos na definição de um material 

cerâmico, está na natureza da fonte de átomos para formar o óxido superior e as 

reações envolvidas, como também, controle da temperatura, volume e pressão. Isso 

influencia na coordenação da matriz dos seus precursores que geralmente são 

nitratos, carbonatos, óxidos e organometálicos. As forças de ligação dependem do 
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tipo de ligação envolvida: metálica, ligação iônica e ligação covalente (CABRAL, 

2012). 

Materiais cerâmicos tem sido parte do cotidiano dos seres humanos em cerca 

de milhares de anos, e as cerâmicas tradicionais incluem porcelanas, refratários, 

cimento e vidro (CALLISTER, 2002). Mais recentemente, cerâmicas avançadas têm 

sido desenvolvidas, incluindo ferroelétricos, óxidos estruturais, boretos, carbonetos, 

nitretos e vidro-cerâmicas. Materiais dos mais simples aos mais complexos podem 

encontrar aplicações em telecomunicações, meio ambiente, energia, transporte e 

saúde, ou seja, praticamente todos o seguimento da nossa vida cotidiana é 

influenciada de uma certa forma por materiais cerâmicos (CABRAL, 2012). 

Desde então os materiais magnéticos vêm desempenhando um papel 

importante e contribuído de forma vital na história das civilizações e no seu 

desenvolvimento tecnológico. Após a segunda guerra mundial até os dias atuais 

ocorreu um aumento da demanda, impulsionada pela importância estratégica e 

econômica. As aplicações tecnológicas e industriais não pararam de se desenvolver 

nas últimas décadas de tal modo que na atualidade ocorre uma vasta aplicação de 

materiais magnéticos em dispositivos eletroeletrônicos. Existe uma variada gama de 

aplicações: a) sistemas de geração e distribuição de energia; b) conversão 

eletromagnética (eletrodomésticos, automóveis e aviões); c) eletrônica e 

telecomunicações; d) transdutores, sensoriamento, prospecção geológica; e) 

medicina e engenharia biomédica (GAMA, 2003). 

O descobrimento dos primeiros produtos comerciais de ferrita sintéticas foi 

aproximadamente em 1935, pelos pesquisadores Yogoro Kato e Takei. Estes 

materiais não apresentavam boas propriedades magnéticas. O grande 

desenvolvimento tecnológico e industrial das ferritas foi iniciado com os trabalhos 

sobre sistemas de óxidos binários magnéticos realizados. Os trabalhos nos 
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laboratórios de pesquisa da Philips, na Holanda, por J. L. Snoek e colaboradores 

demonstraram que os óxidos com estrutura semelhante ao mineral espinélio, 

MgAl2O4, apresentavam melhores propriedades (GAMA, 2003; SNOEK, 1936). 

 

2.3.2 ESTRUTURA CRISTALINA DAS FERRITAS 

 

As ferritas são óxidos, em geral magnéticos, do tipo espinélio, que 

apresentam fórmula genérica M2+Fe2
3+O4

2-, onde M é um metal divalente. A estrutura 

do tipo espinélio é formada por um empacotamento cúbico de faces centradas de 

átomos de oxigênio, de tal forma que os íons metálicos ocupam os interstícios entre 

esses átomos gerando dois tipos de sítios (Figura 2.19). Um é chamado de sítio A 

ou sítio tetraédrico, pois o íon metálico (cátion) está localizado no centro de um 

tetraedro e os átomos de oxigênio (ânions) estão localizados nos vértices desse 

tetraedro, como mostrado na Figura 2.19a. O outro é chamado sítio B ou sítio 

octaédrico, pois o cátion está localizado no centro de um octaedro e os ânions estão 

localizados nos vértices desse octaedro como mostrado na Figura 2.19b. A célula 

unitária do espinélio contém tantos íons que um desenho da célula completa seria 

complexo. Em vez disso, costuma-se dividir a célula unitária em oito partes, como na 

Figura 2.19c. Os quatro cubos sombreados possuem estruturas iguais entre si e o 

mesmo acontece com os cubos não sombreados. A estrutura dos dois cubos 

inferiores indicados na Figura 2.19c é mostrada na Figura 2.19d (CULLITY, 2009). 

Observando essa figura, percebe-se um cátion em simetria tetraédrica no centro do 

cubo da direita. Outros cátions em simetria tetraédrica também estão presentes, mas 

ligados a ânions de cubos vizinhos. Quatro cátions em simetria octaédrica estão 

presentes no cubo da esquerda: um está ligado por linhas tracejadas a seis ânions e 
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os outros três estão ligados a ânions de cubos vizinhos. Os ânions estão arranjados 

de forma tetraédrica em todos os cubos (CARDOSO, 2011). 

Figura 2.19 – Estrutura cristalina de uma ferrita cúbica: a) sítios tetraédricos; b) sítios 
octaédricos; c) célula unitária; d) estrutura dos cubos inferiores indicados na figura c 

(CARDOSO, 2011). 
 
 

 

Os espinélios podem ser classificados como normais, invertidos ou 

parcialmente invertidos, de acordo com a disposição dos cátions nos interstícios 

(Figura 2.20). A representação mais completa, que indica tanto os cátions envolvidos 

como sua distribuição nos sítios tetraédricos e octaédricos, é a seguinte: 

                                        M2+             Fe3+        M2+      Fe3+         O2-      (eq. 17) 
                                  1—x           x      A      x         2—x  B    4 

 

Onde os parênteses e chaves representam, respectivamente, os sítios 

tetraédricos (A) e os sítios octaédricos (B), e o parâmetro x indica a fração de íons 

divalentes nos sítios octaédricos (CARDOSO, 2011). As propriedades magnéticas 

das ferritas nanométricas são fortemente dependentes do tipo de cátions distribuídos 

magneticamente entre o sítio tetraédrico (A) e os octaédricos [B] com interações 

intermediadas pelo oxigênio (S.Dey, S.K. Dey, S. Majumder, A. Poddar, P. Dasgupta, S. 

Banerjee, S. Kumar, 2014) 
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Figura 2.20 – Estrutura espinélio. Os círculos vermelhos representam o oxigênio, os 

sítios tetraédricos aparecem em amarelo e os sítios octaédricos aparecem em azul (PAULO, 

2006). 

 

 

Quando existem somente íons divalentes M2+ nos sítios A e íons Fe3+ nos 

sítios B, o espinélio é dito normal e a fórmula se torna (M2+)A[Fe3+
2]BO2-

4 , pois x = 0. 

No caso de íons de ferro trivalentes ocuparem os sítios A e metade dos sítios B e os 

íons divalentes ocuparem a outra metade dos sítios B, o espinélio é classificado 

como inverso, podendo ser representado por (Fe3+)A[M2+Fe3+]BO2-
4 , pois x = 1. Nas 

ferritas parcialmente invertidas, o número de sítios A ocupados por íons divalentes 

está compreendido entre 0 e 1. A preferência pela ocupação de sítios tetraédricos ou 

octaédricos pelos íons metálicos divalentes depende da preferência orbital para 

coordenações específicas, do raio iônico, do tamanho dos interstícios e, algumas 

vezes, do método de preparação. Em algumas ferritas, o grau de inversão é variável 

e depende do tratamento térmico sofrido pela amostra (CARDOSO, 2011 apud 

GOLDMAN, 2006). 

A Tabela 2.5 indica a distribuição dos íons entre os dois tipos de sítios 

octaédricos e tetraédricos, que são, na verdade determinados pelo balanço da rede 
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cristalina, valência iônica e de outros fatores como tamanho do cátion e do campo 

cristalino, são de fundamental importância para a escolha dos sítios, e mostra a 

energia preferencial pelos sítios octaédricos (OSPE) que foram estimados a partir de 

dados termodinâmicos (AMIN; NEWNHAM, 1992). 

Tabela 2.5 – Energia preferencial pelos sítios octaédricos para cátions nas ferritas espinélio 
(AMIN; NEWNHAM, 1992). 

 

Cátion           OSPE (kcal/mol) Sítio preferencial 

Al+3 -18,6 Fortemente octaédrico 

Cd+2 10,0 Fortemente Tetraédrico 

Co+2 -7,06 Octaédrico 

Cr+3 - 37,7 Fortemente octaédrico. 

Cu+2 - 15,2 Fortemente octaédrico 

Fe+2 - 4,0 Octaédrico 

Fe+3 0,0 Tetraédrico ou octaédrico 

Mg+2 - 1,5 Octaédrico 

Mn+2 0,0 Tetraédrico ou octaédrico 

Ni+2 - 2,6 Octaédrico 

Ti+4 1,2 Tetraédrico 

V+3  -12,8 Octaédrico 

Zn+2                     4,0 Fortemente tetraédrico 

  

A preferencia pelos sítios octaédricos se dará em função da negatividade dos 

valores, isto é, quanto mais negativo o valor de OSPE, mais fortemente haverá 

atração pelos sítios octaédricos. No entanto, por convenção, a preferencia pelos 

sítios tetraédricos é feita través dos valores positivos (AMIN; NEWNHAM, 1992). Na 

ferrita de níquel (NiFe2O4), por exemplo, o íon Ni2+ tem preferência por sítios 

octaédricos, devido à favorável distribuição de carga deste íon no campo cristalino, 
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sendo uma ocorrência do espinélio invertido, pois os cátions divalentes Ni2+ estão 

posicionados em sítios octaédricos, enquanto que metade dos íons trivalente Fe3+ 

estão em posições octaédricas e a outra metade em sítios tetraédricos, gerando a 

estrutura caracterizada como espinélio invertido. Quando os átomos de Zn+2 são 

adicionados ao sistema estes ocupam posições preferenciais no sítio tetraédrico A 

forçando a migração dos Fe+3 para posições B com isso o efeito de cancelamento 

dos momentos magnéticos dos spins vão diminuindo gradativamente a medida que 

x, no sitio Octaedro, se aproxima de zero. Assim todos os íons não magnéticos 

deveriam teoricamente se localizar no sítio A e toda a magnetização seria atribuida 

aos íons da subrede B livres de cancelamentos e com máxima contribuição em 

magnetização. 

Observe que a ferrita de níquel (NiFe2O4) e cobalto (CoFe2O4) possuem 

estrutura de fórmula (Fe3+)A[M2+Fe3+]BO2-
4. Nesses ferroespinélio os cátions do sítio 

tetraédricos e do sítio octaédricos apresentam subredes antiparalelas de spim. 

Assim quando x=1 os momentos magnéticos dos íons de ferro parcialmente se 

cancelam um ao outro, pois 8 íons de Fe+3 ocupam os sítios A enquanto que os 8 

íons de Fe+3 e 8 íons de Ni+2 ocupam sítios de B, resultando em uma magnetização 

apenas de Ni+2 uma vez que  os 8 íons de Fe+3 ocupantes da posições  A anulam os 

íons ocupantes da posição B. 

 

2.3.3 TIPOS DE FERRITAS PRODUZIDAS 

A ferrita de cobalto (CoFe2O4) é um óxido com uma estrutura cristalina do tipo 

espinélio inverso (Figura 2.21), de fórmula cristalográfica (Fe3+)A[Co2+Fe3+]BO2-
4 , que 

apresenta moderada magnetização de saturação [cerca de 4.105 J/m3 (ZHANG et al, 

2010)], excelente estabilidade química e elevada dureza, sendo um ótimo material 

para mídias de gravação e outras aplicações tecnológicas (XIAO et al, 2010). 
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A magnetização de saturação da ferrita de cobalto é máxima para a 

temperatura de 0 K e diminui gradualmente com o aumento da temperatura. Na 

temperatura de Curie (TC), a magnetização de saturação cai abruptamente para 

zero; acima de TC, que para a ferrita de cobalto é 793 K, o material passa a 

apresentar um comportamento paramagnético. Nesse material, a direção 〈100〉 é a 

direção de fácil magnetização, o que também é observado em ferritas mistas que 

contêm uma alta porcentagem de cobalto (CULLITY, 2009). 

Figura 2.21 – Estrutura cristalina da ferrita de cobalto (CARDOSO, 2011). 

 

Uma característica marcante da ferrita de cobalto é que o material possui uma 

constante de anisotropia magnetocristalina de valor relativamente grande e positivo, 

devido a essa propriedade, o cobalto é comumente usado como aditivo em outras 

ferritas para compensar a anisotropia pequena e negativa das mesmas quando 

puras, como pode ser visto na Tabela 2.6, a seguir (GOLDMAN, 2006). 

Outra propriedade significativa da ferrita de cobalto é que o material é 

magneticamente duro, ou seja, apresenta grande resistência à magnetização e 

desmagnetização, enquanto todas as outras ferritas são magneticamente macias. 

Isso significa que a ferrita de cobalto possui alta coercibilidade e elevada 

remanência, bem como baixa permeabilidade inicial e grandes perdas de energia 

por histerese (CULLITY, 2009). 
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As propriedades das nanopartículas de CoFe2O4 são mais complicadas que 

no material comum e variam com o tamanho das partículas. Assim, por exemplo, a 

magnetização de saturação é menor e diminui com a diminuição do tamanho das 

partículas devido à desordem dos spins situados na superfície. O campo coercitivo 

atinge um valor máximo quando o tamanho dos cristalitos está próximo do tamanho 

crítico para a formação de um monodomínio (ZHANG et al, 2010). Além disso, as 

nanopartículas de ferrita de cobalto podem apresentar um grau de inversão diferente 

do observado no material comum e que depende de vários fatores (CARDOSO, 

2011 apud CHAE et al 2002). 

Tabelas 2.6 – Constantes de anisotropia de algumas ferritas (GOLDMAN, 2006). 
 

Ferritas Constante de Anisotropia 
(J/m3) 

Puras MnFe2O4 - 28 x 102 

Fe3O4 - 1,1 x 102 

Dopadas 

Com cobalto 

Co0,3Mn0,4Fe2O4 + 1,1 x 105 

Co0,8Mn0,2Fe2O4 +3,9 x 105 

 
 

 

A ferrita de zinco (ZnFe2O4) tem atraído muita atenção dos cientistas de 

materiais devido a suas propriedades magnéticas peculiares e possíveis aplicações 

em fotocatálise. As propriedades magnéticas são determinadas pela estrutura, que, 

por sua vez, é afetada pelas condições de síntese (PING et al, 2009). 

A ferrita de zinco é um óxido de estrutura cristalina do tipo espinélio normal 

(Figura 2.22), de fórmula cristalográfica (Zn2+)2[Fe3+
2]BO2-

4 ; entretanto, em 

dimensões nanométricas, a ferrita de zinco apresenta uma estrutura parcialmente 

invertida (CARDOSO, 2011 apud AKHTAR et al, 2009). 
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Figura 2.22 – Estrutura cristalina da ferrita de zinco (CARDOSO, 2011). 

 

Os momentos magnéticos de íons divalentes vizinhos da ferrita de zinco se 

ordenam antiferromagneticamente abaixo da temperatura de Néel (TN), que para a 

ferrita de zinco é 10 K (CARDOSO, 2011 apud MOZAFFARI et al, 2010). Uma 

característica marcante da ferrita de zinco é que, embora seja antiferromagnética na 

forma macroscópica, partículas de dimensões manométricas apresentam uma 

magnetização diferente de zero que aumenta com a diminuição do tamanho de 

partícula e é atribuída a um aumento progressivo do grau de inversão (CARDOSO, 

2011 apud MATHEW, 2007). 

As cerâmicas magnéticas de Ni-Zn têm sido amplamente aplicadas na 

fabricação de componentes elétricos e eletrônicos. As ferritas Ni-Zn possuem 

permeabilidade magnética relativamente alta em frequências elevadas. A literatura 

mostra que a permeabilidade magnética das ferritas em geral apresenta um valor 

aproximadamente constante até uma determinada frequência, acima da qual esta 

propriedade diminui drasticamente. No caso de ferritas Ni-Zn esta frequência está 

por volta de 1-10 MHz. Outras ferritas de alta permeabilidade magnética, tais como 

as do tipo Mn-Zn, têm a permeabilidade magnética drasticamente afetada pela 

quantidade de oxigênio incorporada da atmosfera de sinterização durante o 

resfriamento (BRITO, 2005; SNOEK, 1949) tornando necessário um rigoroso 
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controle da pressão parcial do oxigênio na atmosfera de sinterização. A ferrita Ni-Zn, 

por sua vez, é menos afetada pela atmosfera de sinterização e pode ser sinterizada 

ao ar, o que resulta em um processo de fabricação mais simplificado (BRITO, 2005).  

A ferrita de níquel possuem estrutura cristalina do tipo espinélio, formada por 

oito unidades do tipo (NiFe2O4), que é uma estrutura cubica. Dependendo da 

posição dos cátions na rede cristalina, a estrutura espinélio é definida como normal 

(no caso de (Me2+)[Fe3+]O4, sendo Me um metal) e inversa (no caso de 

(Fe3+)[Me2+Fe3+]O4, (REYNOLDS III, 1991).  

Ao se adicionar íons Zn2+ à uma ferrita de níquel, eles deslocam íons Fe3+ da 

posição A para a posição B. Assim, nas ferritas Ni-Zn os cátions Fe3+ ocuparão tanto 

as posições A quanto as posições B, portanto a distribuição desses íons dependente 

da proporção Ni-Zn da ferrita (HARRIS et al., 1995). A célula unitária espinélio de 

uma ferrita Ni-Zn pode ser considerada, como sendo formada de oito unidades do 

tipo: (Zn2+
1-x  Fe3+

x)[Ni2+
xFe3+

2-x ]O4
2-. A literatura mostra que o parâmetro de rede das 

ferritas Ni-Zn aumenta linearmente com o aumento de zinco, isto porque o raio do 

íon Zn2+ é cerca de 13,5% maior do que o raio do íon Ni2+. A Figura 2.23, construída 

com dados da literatura, mostra a variação do parâmetro de rede com a composição 

de uma ferrita Ni-Zn (El-SAYED, 2002). 

Figura 2.23 – Parâmetros de rede com a composição da ferrita Ni-Zn (BRITO, 2005).
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2.3.4 CERÂMICAS NANOMÉTRICAS 
 

A Nanotecnologia refere-se à tecnologia utilizada para manipular estruturas 

muito pequenas, tornando possível a criação de estruturas funcionais que poderiam 

ter sido inconcebíveis utilizando tecnologia convencional. Ela é multidisciplinar, 

unindo diversas áreas de conhecimento, tais como: química, física, biologia e 

engenharias. Apesar de estar relacionada a estruturas muito pequenas, a 

nanotecnologia traz benefícios enormes, permitindo atingir o que em alguns anos 

atrás era apenas ficção. Por esta razão, é agora um dos campos mais importantes 

mundialmente. Engloba todo tipo de desenvolvimento tecnológico dentro da escala 

nanométrica, geralmente entre 0,1 e 100 nanômetros. Um nanômetro equivale a um 

milionésimo de um milímetro ou a um bilionésimo de um metro. O prefixo ―nano‖ tem 

origem grega e significa anão. Já o termo Nanociência é o avanço da tecnologia que 

envolve as disciplinas de biologia, física, química e a ciência da computação 

(CAMILO, 2006) 

Uma das grandes vantagens da nanotecnologia é o aumento da área 

superficial dos materiais na escala nano o que torna estes materiais muito mais 

reativos. Como resultado, os materiais com tamanho nano, absorvem calor 

facilmente e a temperatura de fusão diminui em caso de sólidos (CARDOSO, 2001). 

2.3.5 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE PÓS-CERÂMICOS 
 

O método dos precursores poliméricos ou método Pechini tem sido muito 

investigado no intuito de melhorar as características dos pós, uma vez que permite a 

síntese de pós-cerâmicos com controle preciso de estequiometria, boa 

sinterabilidade e controle do tamanho das partículas e da morfologia dos pós. 

Pechini desenvolveu uma síntese química baseada em poliésteres a partir de 

citratos, em meados de 1967, baseada na formação de uma resina polimérica 
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produzida pela poliesterificação entre um complexo metálico quelatado, usando 

ácidos hidrocarboxílicos (como ácido cítrico ou ácido maleico), e um álcool 

polihidróxi, como o etileno glicol. O mérito maior desse processo é obter um 

precursor polimérico homogêneo, compostos de moléculas poliméricas ramificadas 

em que os cátions se encontram uniformemente distribuídos e com a mesma 

estequiometria dos metais constituintes nos óxidos finais (LESSING, 1989). 

A reação química entre o ácido cítrico quelatado e o etileno glicol provocam 

reações de esterificação e poliesterificação, havendo assim a formação da resina 

polimérica, após a remoção do excesso de água. A partir do momento em que se 

aquece a resina polimérica a um valor de temperatura superior a 300ºC, tem-se 

início a quebra das ligações do polímero com consequente expansão da resina pelo 

aprisionamento dos gases H2O, CO2 e CO. Após a decomposição forma-se o que se 

denomina ―puff‖. O ―puff‖ ou resina expandida constitui-se de material 

semicarbonizado, portanto preto, mostrando um reticulado macroscópico e frágil 

semelhante a uma espuma. O método de Pechini pode ser representado conforme a 

Figura 2.24. O material da calcinação primária ou pirólise é desagregado e calcinado 

em temperaturas relativamente baixas, produzindo óxidos particulados finos 

combinados quimicamente e com boa estequiometria (LEITE et al., 1995; GAMA, 

2000).  

Diversas rotas alternativas podem ser utilizadas na obtenção dos pós-

cerâmicos. Têm-se escolhido como principal fator o aumento da homogeneidade da 

forma e tamanho das partículas, pois nos últimos anos tem se intensificado a 

procura de materiais mais homogêneos graças às propriedades físicas e químicas 

que advém dessas características de uniformidade, que são as propriedades 

extrínsecas. Existem vários métodos para a obtenção de pós-cerâmicos 

nanométricos, tais como, reação do estado sólido, síntese hidrotermal, 
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coprecipitação, sol-gel, e o método cerâmico. Dentre eles se destacam a síntese por 

combustão e a síntese dos precursores poliméricos (WEN; ZHANG; TERAOKA, 

2007; NAKAJIMA; UEDA, 2006). 

Figura 2.24 – Representação do método dos precursores polimétricos (reação de    

complexação do ácido cítrico + metal), LEITE et al., 1995. 

 

O método de síntese por reação de combustão consiste em misturar os 

precursores (geralmente nitratos, acetatos ou carbonatos) dos cátions desejados 

numa cápsula de porcelana, sílica vítrea, com um combustível apropriado e um 

pouco de água para formar a solução, e levar o meio reacional a uma fonte externa 

de aquecimento para ocorrer a ignição (combustão). Essas fontes externas podem 

ser, por exemplo, uma placa de aquecimento, uma mufla ou um forno micro-ondas. 

Dependendo dos reagentes o processo como um todo deve completar-se em menos 

de dez minutos. Entre as vantagens deste método pode-se destacar: a rapidez do 

processo de síntese, pois a combustão é sempre uma reação instantânea, o baixo 

custo visto não se utilizar equipamentos sofisticados, obtém-se geralmente produtos 

monofásicos e com partículas em escala nanométrica (PORTELA et al., 2003) 

O calor liberado pela queima do combustível deve ser suficiente para a 

formação dos produtos desejados. Dentre os combustíveis mais usados podemos 

destacar: a ureia, hidrazina maleica, tetraformol, carboidrazina e glicina. Para o 
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ajuste da quantidade de combustível mínimo necessário para o bom 

desenvolvimento da síntese, devemos considerar alguns fatores como: entalpia de 

formação do produto, evaporação dos compostos orgânicos, perdas de calor para o 

ambiente. As altas temperaturas, juntamente com as espécies quimicamente 

reativas formadas na combustão, podem acelerar as reações químicas por diversas 

ordens de grandeza. O tempo de residência na zona de alta temperatura é curto e 

controlável, e aliado à habilidade dos sistemas de resfriamento rápido (quenching), 

partículas esféricas muito pequenas são produzidas- tipicamente algumas dezenas a 

centenas de nanômetros em diâmetro (AZEVEDO; FLOWER, 1999). 

 

2.4 ABSORVEDORES DIELÉTRICOS E MAGNÉTICOS 
 

A influência do tratamento térmico sobre a estrutura, morfologia e 

propriedades eletromagnéticas de pós de ferrita Ni-Zn demonstraram que a elevação 

da temperatura de tratamento térmico proporcionou um aumento no tamanho de 

partícula dos pós favorecendo a obtenção de materiais com melhor refletividade.  

Estes materiais também podem ser utilizados em sistemas de comunicação para 

eliminar ondas eletromagnéticas indesejáveis, no revestimento interno de fornos de 

micro-ondas, com o objetivo de impedir o vazamento de radiação e na blindagem 

magnética de marca-passos. Suas aplicações vão 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. As ferritas de estrutura cristalina cúbica do tipo 

espinélio devido à sua alta resistividade elétrica e à sua aplicação em altas 

frequências, compreendida entre 100 MHz e 500 GHz estão situadas na classe das 
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ferritas moles, que são magnetos não permanentes, que se magnetizam e 

desmagnetizam, com grande facilidade (COSTA, et al., 2004; PINHO, 2002). 

Os materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) no geral se 

compõem de materiais dielétricos e magnéticos ou a combinação de ambos. A 

absorção da energia eletromagnética nestes materiais está ligada ao fenômeno da 

ressonância, relacionado com o mecanismo da interação onda/matéria. Quando uma 

onda eletromagnética incide em um MARE, as estruturas químicas e físicas do 

material possuem mecanismos internos que convertem a energia da onda 

eletromagnética em calor. Os mecanismos são distintos quando os materiais 

dielétricos e magnéticos são comparados, mas o resultado final dessa conversão é o 

mesmo para ambos os casos: calor (NOHARA, 2002; SILVA, 2000). Os materiais 

dielétricos possuem cargas dominantes em seus átomos e moléculas, positivas e 

negativas, e são mantidas em posição fixa por forças atômicas e moleculares, 

impedindo assim, que as cargas fiquem livres (NOHARA, 2003). 

Quando um material é submetido a um campo elétrico, os dipolos resultantes 

da polarização interagem com o campo elétrico aplicado. Para materiais dielétricos, 

essa interação faz com que ocorra um armazenamento de energia potencial elétrica, 

que pode ser transformada em calor por efeito Joule, como ocorre com materiais 

absorvedores de radiação eletromagnética (NOHARA, 2003, SILVA, 2000). 

A absorção da energia da componente elétrica da onda eletromagnética é 

quantificada por dois parâmetros, um relacionado com o armazenamento e o 

segundo com a perda. O parâmetro relacionado com as perdas dielétricas é 

denominado permissividade elétrica (ε), caracterizado pelos termos complexos 

normalizados pelo valor da permissividade no vácuo ε0 (NOHARA, 2003). 
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2.4.1 ABSORVEDORES DE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA (MARE) 
 

Dentre os aditivos hoje utilizados no processamento de materiais 

absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) têm-se as ferritas (SILVA, 2000). 

As ferritas apresentam perdas dielétricas e magnéticas, ou seja, valores de 

permissividade elétrica (ε) e permeabilidade magnética (μ). Essas perdas 

magnéticas estão relacionadas com o alinhamento e a rotação dos spins dentro dos 

domínios ferrimagnéticos destes materiais (NOHARA, 2003). As variações de 

permissividade elétrica (ε) e permeabilidade magnética (µ) e, consequentemente, a 

sua impedância com a frequência, são os parâmetros que explicam porque 

determinados aditivos são mais eficientes que outros no processamento de um RAM 

(NOHARA, 2003; SILVA, 2000). 

As características de absorção de um RAM estão baseadas no fato de que 

alguns materiais absorvem energia dos campos eletromagnéticos que os 

atravessam. Sobre a componente imaginária do índice de refração do material, a 

qual inclui os efeitos dos campos magnético e elétrico, é possível avaliar a 

dissipação de potência ou energia no material em forma de calor. Para a faixa de 

radiofrequência, as perdas são resultantes de inúmeros efeitos que ocorrem em 

nível atômico e molecular. Na prática, para uma grande parcela de materiais 

absorvedores elétricos, as perdas são consequências da condutividade do material, 

enquanto que para os materiais magnéticos o alinhamento e a rotação dos spins de 

magnetização dentro dos domínios destes materiais é o principal mecanismo de 

perdas (HENDERSON, et al, 2007). Assim são considerados apenas os efeitos 

acumulativos das perdas e, portanto, é suficiente relacionar todos os seus 

mecanismos com a permissividade elétrica (ε) (equação 18) e permeabilidade 

magnética (μ) (equação 19) do material. Sendo assim pode-se considerar que essas 

grandezas físicas podem ser expressas a seguir, na forma complexa das equações 
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descritas como: 

                                     εr = εr’ + i εr’’                                  (eq.18) 

                                    µr = µr’ + i µr’’                                 (eq.19)             

Onde εr e μr são a permissividade e a permeabilidade relativas. As partes 

reais das grandezas,  εr' e μr', estão relacionadas com a energia armazenada, 

enquanto que as partes imaginárias,  εr'' e μr'', com as perdas. 

Por definição, os valores reais de permissividade relativa (εr’) e 

permeabilidade relativa (μr) sempre são maiores que 1. Um material que possui zero 

de perda dielétrica apresenta valores dos parâmetros complexos de permissividade 

ε’r =1 e εr’’ =0, ou seja, não armazena energia (ε’r =1) e, consequentemente, não 

apresenta perdas (εr’’ =0). O mesmo é válido para a permeabilidade, um material 

com zero de perdas magnéticas: μr’=1 e μr’’=0 (NOHARA, 2003). 

O processamento dos materiais absorvedores de radiação eletromagnética 

(MARE) é realizado pela incorporação de partículas magnéticas (ferritas) em uma 

base polimérica, tipos: Polisopreno, neopreno, nitrilas, silicone, uretano, 

fluoroelastômeros, epóxi, silicones, entre outras (DIAS, 2005, NOHARA, 2003). 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 RELAÇÃO DE REAGENTES UTILIZADOS 
 

A Tabela 3.1 mostra a relação dos materiais que foram utilizados na 

preparação dos pós através do método de combustão e posterior sinterização em 

uma mufla resistiva a temperatura constante de a 900 ºC durante um período de três 

horas, sendo posteriormente resfriada a temperatura ambiemte a pressão 

atmosférica. 

Tabela 3.1- Quantidade de reagentes em gramas usadas em cada reação de combustão 

 

      Ferritas de Zinco e Cobalto       

                    

Espécie MM xZn 1-xCo Mmi n(5g/Mmi) Zn(NO3)2 Co(NO3)2 Fe(NO3)3 Ureia 

Zn(NO3)2 297,49 0 1 234,53 0,021319 0 6,204537 17,22594 9,47521 

Co(NO3)2 291,03 0,2 0,8 235,82 0,021202 1,261502 4,936435 17,13157 9,42329 

Fe(NO3)3 404 0,4 0,6 237,11 0,021087 2,509257 3,682153 17,03822 9,37195 

Ureia 60,06 0,6 0,4 238,41 0,020973 3,743488 2,441465 16,94588 9,32116 

    0,8 0,2 239,7 0,02086 4,964414 1,214153 16,85454 9,27092 

    1 0 240,99 0,020748 6,172248 0 16,76418 9,22121 

      

 

            

Espécie MM xZn 1-xNi Mmi n Zn(NO3)2 Ni(NO3)2 Fe(NO3)3 Ureia 

Zn(NO3)2 297,49 0 1 234,29 0,021341 0 6,205771 17,24359 9,48491 

Ni(NO3)2 290,79 0,2 0,8 235,63 0,02122 1,26253 4,936383 17,14552 9,43097 

Fe(NO3)3 404 0,4 0,6 236,97 0,0211 2,510782 3,681352 17,04857 9,37764 

Ureia 60,06 0,6 0,4 238,31 0,020981 3,744996 2,440435 16,95271 9,32491 

    0,8 0,2 239,65 0,020864 4,965408 1,213395 16,85792 9,27277 

    1 0 240,99 0,020748 6,172248 0 16,76418 9,22121 

                    
 

  

Em que: Mmi = massa molar do material regentes segundo a equação:  

Mmi= Znx + Co(1-x)Fe2O4 para as ferriats de cobalto e Mmi= Znx + Ni(1-x)Fe2O4  para 

as ferriats de ferritas de níquel. 
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O número de mols(n)= massa usada de 5 g do material/massa molar Mmi 

Para sintetizar os pós pelo método de reação por combustão, foram utilizados 

Co(NO3)2.6H2O; Ni(NO3)2٠6H2O,  Zn(NO3)2٠6H2O, e Fe(NO3)3٠9H2O, como 

reagentes precursores (oxidantes) e fonte de cátions. Como agente redutor foi 

utilizada a ureia [CO (NH2)2], todos pesados, misturados, solubilizados em 10 ml de 

água destilada e homogeneizados. A seguir levados a uma capela emque uma placa 

aquecedira é utilizada para iniciar a reação de combustão a pressão atmosférica.  

A pureza dos reagentes, assim como a marca dos fabricantes de todos os 

precursores, utilizados na fabricação das ferritas, estão mostradas na tabela 3.2 

abaixo. 

Tabela 3.2- Pureza e marca dos reagentes utilizados na elaboração das ferritas. 

 Co(NO3)2.6H2O Ni(NO3)2٠6H2O Zn(NO3)2٠6H2O Fe(NO3)3٠9H2O [CO(NH2)2] 

Marca Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich 

Pureza 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

 

A estequiometria, como as relações de massa e número de mols de cada 

componente foi determinada através de conceitos pautados na química dos 

propelentes e explosivos, os quais se baseiam na valência total dos reagentes 

oxidantes e redutores. Assim concluiu-se que os elementos cobalto, níquel, ferro, 

carbono e hidrogênio foram considerados redutores, sendo sua valência, 

respectivamente iguais a +2, +2, +3, +4 e +1. Já o oxigênio, cuja valência é – 2 foi 

considerado como agente oxidante, enquanto o nitrogênio como valência igual a 

zero e a ureia  tendo valência + 6.  Assim utilizaram-se as os valores das valências 

de cada elemento N, O, C, H, Fe, Co, presente como produto da reação de 

combustão, para se calcular o valor das valências dos reagentes. Desse modo, os 

elementos N, O, C, H, Fe, Co, presentes nos reagentes tiveram seus NOX iguais a 



‘78 

 

 

0, -2, +4, +1, +3, +2, respectivamente. Dessa forma a valência resultante de cada 

reagente é igual a:  

Co(NO3)2 = -10 

Fe(NO3)3 = -15 

CO(NH2)2 = +6 

A reação global para a produção da ferrita CoFe2O4 pode ser representada pela 

Equação 20:  

                        Co(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 +nCO(NH2)2 = CoFe2O4        (eq. 20) 

Usando a expressão Σ valências oxidantes + Σ valências = 0 a fim de se calcular o 

número de mols de ureia ( n), chega-se a um valor através da expressão : 

(-10) + 2(-15) + n(+6) = 0 => n = 6,66 

O cálculo mostra que para obtermos um mol da ferrita devemos usar 6,66 mols de 

ureia no processo da combustão. 

Todo o processo foi adequado para produzir 5 gramas da ferrita desejada. 

Quando se utilizou-se 10 mL de água para a solubilização e homogeneização dos 

precursores com o combustível, observou-se que a temperatura cai para 

aproximadamente 3,0 °C, mostrando que o fenômeno é endotérmico.  

A cápsula de porcelana, com os precursores, diluídos e homogeneizados são 

depositados sobres uma chapa aquecedora que fornecerá energia necessária para 

promover a reação de combustão. Após aquecimento a temperatura aumenta 

progressivamente até se iniciar o processo da ebulição em torno de 109 °C. Neste 

ponto se verifica nitidamente a eliminação de gases proveniente da reação de 

combustão, como dióxido de carbono, nitrogênio, além de vapor d’água  que foi 

usada na solubilização dos sais e da água que faz parte da composição química dos 

sais hidratados. A eliminação dos gases ocorre de maneira progressiva levando o 

meio reacional a uma viscosidade mais densa na qual os gases são expulsos com 
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maior intensidade pelas bolhas que se formam para sua liberação. Quando a 

temperatura atinge valores próximos aos 450 °C, a reação de combustão apresenta 

uma chama de intensidade em que a temperatura ultrapassa aos 600ºC de 

temperatura, que é o limite máximo da capacidade de medição do termômetro 

infravermelho. Após o aparecimento da chama, este processo acontece dentro de 

alguns segundos e como resultado temos os pós-cerâmicos, que são ferritas, sendo 

um material inorgânico, não metálico, de cristalografia bem definida, constituídos 

quimicamente por óxidos complexos onde os íons ferro (Fe2+ ou Fe3+) estão 

presentes em maior quantidade, quando comparados aos outros íons metálicos que 

participam da composição do material (TAILHADES, 1998). Comparando as massas 

dos reagentes com a dos produtos chega-se a um rendimento teórico em torno de 

21,4%. Porém se considerarmos nitratos anidros este rendimento chegará a 41% ou 

seja, das 5g do material reagente, teremos apenas aproximadamente 2,05 g de 

material produzido.  

Ocorrendo a ebulição, a água de dissolução começa a evaporar e a 

temperatura gradativamente começa a aumentar, aumentando a viscosidade da 

mistura com eliminação de vários gases, como CO2, N2 e a própria água na forma de 

vapor.  

Após ocorrer a combustão, deixa-se esfriar o material por alguns instantes, 

tritura-se em um almofariz com um pistilo e peneira-se em peneira de 325 mesh. Os 

pós-cerâmicos obtidos, são transferidos para cadinhos de porcelanas e conduzidos 

para uma mufla onde é feita a sua sinterização, a temperatura de 900ºC em uma 

velocidade de aquecimento de 1ºC/s, permanecendo nesta temperatura por 3 horas. 

Após a sinterização o material é deixado esfriar na própria mufla até a temperatura 

ambiente, quando então é recolhido e acondicionado de forma adequada em 

recipientes limpos e hermeticamente fechados para futuras análises. 
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3.2 CARACTERIZAÇÕES FÍSICA DOS PÓS-SINTETIZADOS 
 

A caracterização dos pós-sintetizados foram feitas através de análises de 

Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV), Fluorescência de raios-X (FRX), e 

Analisadores de Rede Vetorial ( Analisador de rede vetorial, do fabricante ROHDE & 

SCHWARZ - modelo ZVB14, que opera na faixa de 10 MHz - 14 GHz).   

3.2.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS - X (DRX) 

O DRX é uma poderosa técnica usada, primeiramente, para identificar as 

fases cristalinas presentes nos materiais, pois cada sólido cristalino tem o seu 

padrão único de difração de raios–X que pode ser usado como uma ―impressão 

digital‖ para a sua identificação. Permite também a medida de propriedades 

estruturais destas fases, tais como: estado de deformação, tamanho de grão, 

composição da fase, orientação preferencial e estrutura de defeitos e é usada para 

determinação da espessura de filmes finos e multicamadas e arranjos atômicos em 

materiais amorfos e em interfaces. 

O difratômetro utilizado para análise do material, foi o XRD 7000 da 

Shimadzu, que é um equipamento composto por um sistema de goniômetro, porta 

amostra que suporta até cinco amostras.  

      O equipamento possui portas laterais e seu vidro de visualização possui a 

presença de chumbo, servindo como barreira contra Raios-X. Também é 

acompanhado de um dosímetro para verificar a quantidade de radiação presente no 

ambiente, pois apesar da baixa incidência de Raios-X, há a questão do acúmulo ao 

longo do tempo.  A velocidade de varredura padrão é 2°C/min na faixa dos ângulos 

de 10 à 80 em uma voltagem de 30 KV. 

O tamanho dos cristais foi determinado utilizando a equação de Scherer 
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(KLUG, 1962) que utiliza a largura e a meia altura dos picos de difração das 

amostras analisadas. 

Dhkt = K λ / β cos ( θ )                 (eq. 21) 

Em que : 

D - diâmetro médio das partículas 

K - constante que depende da forma das partículas (esfera = 0,94) 

λ - comprimento de onda da radiação eletromagnética 

θ - ângulo de difração 

β (2θ) - largura na metade da altura do pico de difração 

A tabela 3.3 mostra informações sobre as condições de medição e o perfil dos 

arquivos na exploração de operação do DRX, por exemplo, tudo alvo dos Raios-X, 

abertura e dispersão da fenda, intervalo de varrimento, modo de digitalização, 

velocidade, campo de amostragem, tempo, ângulo de varredura e intensidade do 

feixe. 

 

Tabela 3.3 – Indicadores das condições de medições do DRX. 

 

 

 

                  Medições do DRX 
     

Tubo de 
Raios-X Voltagem Corrente 

Divergência de 
Fenda 

Dispersão da 
Fenda 

Recepção 
da Fenda 

 

Cu 40.0 (kV) 30.0 (mA) 1.00000 (deg) 1.00000 (deg) 
0.30000 

(mm) 

  
Exploração 

  

Ângulo de 
Varredura 

Intervalo de 
Varrimento 

Forma da 
Digitalização 

Velocidade da 
digitalização 

Campo de 
Amostragem 

Tempo Pré-
definido 

2θ 
5.000 a  
120.000 

Contínua 
1.0000 

(deg/min) 
0.0200 (deg) 1.20 s 
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3.2.2 MÉTODO DE RIETVELD 

O Método de Rietveld faz o refinamento ou a caracterização da estrutura 

cristalina de fases presentes em materiais policristalinos, investigando as pequenas 

modificações que ocorrem após algum tratamento, como dopagem, aquecimento ou 

moagem, por exemplo, utilizando os dados da difração de Raios-X e conhecendo-se 

a estrutura cristalina de cada fase. Este método associado ao software MAUD, 

realizou um tratamento matemático, que utiliza as cartas de difrações de Raios-X, 

conseguidas experimentalmente pelo método do pó, promovendo uma análise 

refinada das estruturas cristalinas analisadas (SANTOS, 2009).  A estrutura cristalina 

é refinada, de forma a se ter um ajuste do padrão de difração, refinando os fatores 

instrumentais e os parâmetros estruturais da amostra tais como parâmetro de rede, 

posição atômica, anisotropia e tamanho de cristalitos, (RODRIGUES, 2007), fazendo 

com que o difratôgrama calculado, com base na estrutura cristalina, seja para o 

conjunto dos parâmetros refinados, a melhor solução para o refinamento, isto é, os 

valores atingidos no final do refinamento representem a estrutura cristalina real. Por 

isso é importante observar se o padrão de difração calculado está suficiente próximo 

do observado. 

Na obtenção do padrão difratométrico ou do difratôgrama o valor numérico da 

intensidade yi  é obtido a partir de milhares de passos. Dependendo do método, os 

passos podem ser a varredura em 2θ, ou outros parâmetros tais como velocidade 

(tempo de lançamento de nêutrons) ou comprimento de onda.  

Em todos os casos o melhor ajuste do difratôgrama é obtido pelo método dos 

mínimos quadrados para todos os yi  simultaneamente, a partir da minimização do 

resíduo, Sy, dado por:  

Sy = ∑    
    ( Yi – Yci )2 

Em que:  
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wi é a massa de cada intensidade dado por wi=1/yi ;  

yi  é a intensidade observada na i-ésima iteração, e  

yci  é a intensidade calculada na i-ésima iteração.  

 

3.2.3 ANALISADOR DE ÁREA SUPERFICIAL (BET) 
 

O equipamento utilizado na determinação da área superficial especifica do 

material é o ASAP 2020 que se encontra instalado no Centro de Tecnologia do Gás 

e Energia Renovável (CTGAS). Essas análises da área de superfície são realizadas 

por isortermas Brunauer, Emmett e Taller (BET) de volume de poros e distribuição 

de meso e microporos.  

Nesse método, o gás passa sobre uma amostra resfriada à temperatura do 

nitrogênio líquido (77K), a fim de se obter valores detectáveis de adsorção, sob 

pressões de até 2 atm e pressões relativas (P/P0) inferiores a 0,3. O N2 adsorvido 

fisicamente em cada pressão produz uma alteração na composição de saída, 

registrada por um detector de condutividade térmica, ligado a um registrador 

potenciométrico. Ao aquecer a amostra, pela perda de contato do N2 líquido com a 

célula de amostragem, o N2 é dessorvido. A área dos picos é proporcional à massa 

de N2 dessorvida. A partir do volume de N2 obtido no ensaio e utilizando a equação 

de BET, determina-se o volume de nitrogênio necessário para recobrir a superfície 

adsorvente com uma monocamada. A análise é realizada adicionando em etapas, 

quantidades conhecida de pressão de nitrogênio (p0) ao recipiente da amostra, de 

forma que diferentes pressões de vapor (p) sejam alcançadas no equilíbrio do 

sistema.  

As isotermas de adsorção dos pós-cerâmicos obtidos neste trabalho foram 

determinadas através de experimentos de adsorção de nitrogênio, a temperatura de 

77 K, em um equipamento da Micromeritics, modelo ASAP 2020. Cerca de 0,20 g do 
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pó cerâmico foi acondicionada em uma cela de vidro, previamente pesada e 

acoplada ao sistema de pré-tratamento do equipamento. Nesta etapa, a amostra foi 

aquecida (10 °C.min-1) a 300 °C, por 4 h, sob vácuo e submetida a um aumento 

máximo de pressão de 50 µmHg, para a remoção da água adsorvida no sólido. Em 

seguida, o material foi resfriado e a cela foi novamente pesada e acoplada ao 

sistema de análise do equipamento. Na analise, a amostra do pó cerâmico foi 

submetida a pulsos de nitrogênio até um aumento máximo de pressão de 925 

mmHg. 

A estrutura dos materiais porosos, dos sólidos é caracterizada por 

determinação de parâmetros como: a distribuição do tamanho de poros, o volume 

específico do poro e a porosidade, a densidade aparente, a área superficial 

especifica entre outros. 

Na maioria dos casos os sólidos apresentam uma gama muito variada de 

raios de poros. A recomendação da IUPAC para a classificação dos matériais em 

função dos diâmetros médios dos poros,  nas faixas de tamanho, considerando-se 

(GREGG & SING, 1982): 

 Microporos: aqueles com diâmetro inferior a 2 nm;  

 Mesoporos: com diâmetro entre 2,0 nm e 50 nm; 

 Macroporos: com diâmetro superior a 50 nm.  

 

3.2.4 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS – X (FRX) 

 A técnica de fluorescência de Raios-X é empregada usualmente na 

determinação da composição dos pós-cerâmicos. Esta técnica é baseada no estudo 

da emissão de fluorescência gerada por um material, depois de sua excitação, a 

qual provoca a excitação de seus átomos induzindo a uma radiação característica 
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denominada de radiação de fluorescência de Raios–X. Estes raios são colimados 

por um cristal analisador e têm comprimento de onda característico para cada um 

dos elementos que constituem a amostra na proporção dos elementos presentes 

(FERREIRA, 2005). 

As composições químicas do material cerâmico foram determinadas 

utilizando-se um espectrofotômetro de fluorescência de raios-X (FRX) marca 

SHIMADZU, MODELO EDX-720, que analisou a concentração de cada pó-cerâmico, 

em função de sua área. 

Nas ferritas produzidas: Co0,2Zn0,8Fe2O4 ,Co0,8Zn0,2Fe2O4 e CoFe2O4 , adotou-

se um procedimento de sinterização a 900ºC por 3 horas. Em seguida, foram 

revestidas com ouro pelo processo sputtering, e depois analisadas pelo MEV com 

ampliação de 500x sob tensão de 15Kv e resolução 512 x 384 pixels. 

 

3.2.5 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada com ampliação de 

5000x em uma tensão de 15 kV e uma resolução de 512 x 384 pixels, com imagens 

de 32,3 µm para estas composições. As imagens mostram partículas com morfologia 

uniforme com tamanhos de partículas irregulares e alta concentração de poros 

abertos. Mostrando que em algumas composições podem ocorre à segregação dos 

componentes. 

O equipamento utilizado para realizar as análises dos pós-cerâmicos, ou seja, 

as ferritas de zinco e cobalto foi o MEV de bancada TM 3000 da Hitachi, que se 

encontra instalado no Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura – 

LABMEV no Departamento de Engenharia de Materiais – DEMat, na UFRN. 
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Figura 3.1 - MEV de Bancada TM 3000 da Hitachi 

 

 

3.2.6 CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA E A CURVA DE MAGNETIZAÇÃO EM 

FUNÇÃO DO CAMPO APLICADO 

O Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) foi inventado por Simon Foner 

em 1955 para caracterização de magnetização de materiais por indução de tensão 

alternada e dedicou-se em publicar arquivos descrevendo a construção do 

equipamento. A técnica utiliza a Lei de Faraday como princípio de funcionamento. 

A amostra é envolvida por um material não magnético, como por exemplo, 

papel e levada para analise no Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV), sendo 

fixada na extremidade de uma haste rígida. Fazendo-se a amostra vibrar a uma 

frequência ―f‖ induzir-se uma voltagem alternada nas bobinas de detecção e o 

campo pode ser aplicado na direção transversal como na direção longitudinal à 

direção de vibração em função do momento magnético da amostra, da geometria 

das bobinas de detecção e da amplitude de vibração (ALONSO, 1972; SAMPAIO et 

al., 2000). A variação do campo ocorre, quando a amostra vibra e passa pelas 

bobinas, então elas deixam de receber o campo já existente, o que provoca a 

variação do campo. O lock-in que é o amplificador recebe a voltagem que é induzida 
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nas bobinas e como resposta, envia um sinal de saída proporcional ao sinal de 

entrada com alta definição em medidas de sinal limpo, como amplitude e frequência 

de vibração.  

Dependendo das propriedades magnéticas do material, haverá maior ou 

menor intensidade do sinal que será gerado nas bobinas captadoras implicando na 

magnitude do sinal a ser analisado. A voltagem que é induzida no amplificado lock-in 

e o campo magnético aplicado pelo gaussimetro são enviados para um processador 

(computador) que processam os dados armazenados gerando um gráfico do 

momento magnético da amostra em função do campo aplicado H (BEZERRA, 2007; 

SAMPAIO et al., 2000 ; GASPAR, 2000; ALONSO, 1972).  

Figura 3.2 - Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) 

 

Figura 3.3 - Amplificador lock-in e Processador  
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A calibração do Magnetômetro de Amostra Vibrante foi feita a partir dos 

materiais níquel e zinco, a fim de se obter as histereses ou curvas de magnetização 

em função do campo aplicado, as quais traduzem parâmetros característicos de 

suas propriedades, de acordo com cada material, sendo estes classificados como 

magnéticos moles, duros ou diamagnéticos. As ferritas podem apresentar 

comportamento magnético de um material mole, duro ou até mesmo diamagnéticos, 

dependendo de sua estrutura. O campo de saturação ou magnetização é 

determinado somente pela composição do material, contudo a susceptibilidade e a 

coercibilidade influem na curva das histereses, pois sofrem influencias das variáveis 

estruturais (CALISTER, 2002). 

As baixas perdas de emergia nas inversões de campo, para reverter os 

momentos magnéticos indicam que se trata de um material magnético macio 

enquanto que as altas indicam um material duro. 

A diferença de forças magnetizadora no processo de magnetização e 

desmagnetização dá a histerese do material. Na Figura 3.4, partiu-se de uma tensão 

nula no ponto A, aplicada à bobina que contem o núcleo do material ferroso, e foi-se 

aumentando esta corrente, com isso a força magnetizante foi aumentando com a 

densidade do fluxo, isto é, com a intensidade do campo produzido pela bobina até o 

instante em que nos aproximamos da saturação, indicado pelo ponto B, quando 

então um aumento adicional desta força não produz na mesma proporção, um 

aumento do fluxo. Após este ponto chegamos a saturação em C. Diminui-se a 

corrente da bobina com a diminuição da força magnetizante. Continuando a reduzir 

o fluxo, verificou-se que a curva de desmagnetização ficou deslocada ou retardada 

em relação à ida, até o ponto D, em que temos uma correte nula aplicada em que a 

magnetização é zero. Neste ponto, mesmo com uma densidade de fluxo nula, existe 

uma força magnetização remanescente negativa.  
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Invertendo o sentido da circulação da correte e aumentando sua intensidade, 

observa-se o mesmo efeito até os pontos E e F em, que se chega novamente a 

saturação, com orientações de campo invertida. Partindo-se do ponto F e reduzindo-

se a corrente até que a densidade do fluxo se anule, chegar-se-á a um ponto em 

que temos um magnetismo remanescente positivo no ponto G. Continuando com a 

magnetização no sentido oposto, chegar-se-á ao ponto H de saturação da curva. 

Esta curva é característica dos materiais que são usados como núcleos, e também é 

conhecida como curva B – H, já que nos eixos são representadas a densidade do 

fluxo B e a intensidade do campo H. Na curva indicada, o ponto em que temos a 

aproximação da saturação é obtido com uma curva acentuada. 

 

Figura 3.4 – Explicação da histerese de um material ferrimagnético 

 

Segundo o Instituto Newton C. Braga LTDA, este tipo de comportamento é 

próprio dos materiais magnéticos de boa qualidade, em que os estados de 

magnetização podem ser mudados bruscamente com uma variação relativamente 

pequena da intensidade do campo. Ainda segundo este artigo, estes materiais em 
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que a curva é menos acentuada ou existe uma histerese,  possuem características 

que possibilitam sua utilização tanto em reatores saturáveis como em 

transformadores de fontes chaveadas. De qualquer forma, o fato de um material 

apresentar características de histerese significa sempre à existência de um 

magnetismo remanente, que nem sempre é desejado na aplicação eletrônica, e que 

nestes casos, este artigo, sugere uma alternativa para anular este magnetismo 

remanescente, através da utilização de bobinas desmagnetizadora em que se aplica 

um forte sinal alternado para neutralizá-lo. Afirmando que estes procedimentos são 

feitos em cabeçotes de gravação e leitura de equipamentos de som e outros. Assim 

o ponto em que as propriedades magnéticas do material praticamente desaparecem, 

é denominado de Ponto de Curie. 

3.2.7 ANÁLISES ELÉTRICAS  

O aparelho utilizado nas análises elétricas é um VNA (Vectorial Network 

Analyzer) ZVB-14 da Rohde &Schwarz que tem uma faixa de operação de 0 Hz a 14 

GHz. Que na função Transmission ele gera um sinal na Porta 2 e recebe-se o 

mesmo na Porta 1 (na função S12) em uma frequência pré-determinada entre 0 - 14 

GHz. O DUT (Dispositivo sob Teste) situa-se entre a Porta 2 e 1.  

No nosso caso especifico temos, junto com este VNA o programa 

Material.exe que consegue determinar algumas características de materiais não 

metálicos, como permissividade, permeabilidade, tangente de perda e 

condutividade. 

Para tal insere-se entre a Porta 1 e 2 um guia de onda fendido na Banda X 

(8,2 GHZ e 12,4 GHz). Isto cria uma restrição para medição do material só 

nesta faixa. Introduz-se o material através de um slide e com suas características 

físicas já pré-definidas, com espessura, largura e altura; Calibra-se o guia fendido, 

com o slide, sem o slide e dois curtos. Introduz-se o material e faz-se rodar o 
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Material.exe. Se tudo estiver correto teremos o valor da constante especificada no 

modo figura ou no modo dados, que poderão ser processados e adaptados.  

Para que as análises elétricas possam ser efetuadas, é necessário 

transformar certa quantidade de pó de cada material cerâmico na forma de pastilhas 

retangulares, que são obtidas através da prensagem em uma prensa hidráulica, a 

uma pressão de 12 toneladas por centímetro quadrado. Deixa-se o material 

descansando nesta pressão por 5 minutos, quando então é retirada da fôrma e 

levada para uma mufla a fim de ser sinterizada a 900 °C durante três horas. A 

pastilha depois de se resfriar na própria mufla a temperatura ambiente, é retirada e 

conduzida ao aparelho ZVB - 14 Vector Network Analyzer 10 MHz – 14 GHz, da 

ROHDE & SCHWART, no qual se faz a análise elétrica do material estudado.    

Figura 3.5 - Prensa Hidráulica Manual  

 

Figura 3.6 - Analisador de Rede da ROHDE & SCHWARZ - modelo ZVB14  
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O analisador de rede vetorial ROHDE & SCHWARZ modelo ZVB14 é um 

equipamento capaz de determinar os parâmetros dielétricos de um material, quando 

o kit de varredura e analisador de rede está com uma pastilha de um material 

cerâmico, acoplados ao seu sistema operacional de varredura direcional.  

A pastilha é introduzida em uma cavidade do analisador de varredura, 

denominada acoplador direcional, onde há guia de ondas dielétricas, e a análise é 

realizada na frequência entre 10 MHz-14GHz, que registrará os valores 

representados graficamente com as curvas da permissividade elétrica e de sua 

tangente de perda. Estas informações plotadas em gráficos são de extrema 

importância, pois carregam informações importantes sobre os materiais analisados, 

tanto para aplicações computacionais, como para na aplicação de componentes que 

visam a construção de dispositivos utilizados na tecnologia de telecomunicações 

Bluetooth e Wi-Fi, que utilizam radiofrequência, amplificando o uso da telefonia sem 

fio, dos sistemas wireless, da internet, e da TV a cabo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 RESULTADOS ESTRUTURAIS 
 
4.1.2 RESULTADOS DA DIFRAÇÃO DE RAIOS - X (DRX) 
 

 

Os difratogramas das amostras de ferritas de cobalto/zinco, assim como das ferritas 

de níquel e zinco, os fótons produzidos na difração de Raios-X ao serem colimados 

e direcionados sobre a superfície de cada amostra analisada, produziram 

simultaneamente sinais que foram detectados e transformados em informações, 

cujos seus registros de intensidades foram plotados nos gráficos das Figuras 4.1 e 

4.2. 

Figura 4.1 - Diagrama sobreposto DRX das ferritas de cobalto e zinco  

 

Na Figura 4.1 condensamos todas as curvas do DRX dos pós de cobalto e 

zinco, e observamos curvas com picos estreitos, indicando um material com ótima 

homogeneidade. Tais resultados nortearam a pesquisa para as essas ferritas, pois 
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apresentaram simultaneamente, resultados de três tipos de matérias: Um 

magnéticos duros, um moles e um paramagnético de baixíssima magnetização. 

Na Figura 4.2, observa-se o DRX da ferrita cúbica de cobalto e zinco em três 

composições diferentes, sinterizadas a 900 ºC e seus índices de Miller (h, k, l). O 

resultado do DRX mostra a formação de materiais com uma única fase. 

Figura 4.2 – Diagrama do DRX para ferrita de cobalto e zinco  

 

 

O tamanho dos cristais foram determinados utilizando a equação de Scherer 
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(KLUG, 1962) que utiliza a largura e a meia altura dos picos de difração das 

amostras analisadas. No caso, a metodologia foi utilizada com os pós-cerâmicos da 

ferrita de cobalto e zinco (Co0,2Zn0,8Fe2O4), 

Os parâmetros de rede (h, k, l), os espaçamentos entre os planos, e sua 

orientação preferencial, foram determinados por comparação das cartas da ferrita de 

cobalto CoFe2O4 (Stick Pattern). Na análise concluiu-se que sua estrutura é cúbica e 

levando-se em consideração, o pico de maior intensidade, podem-se observar os 

parâmetros de rede (1, 3, 1) com uma distância interplanar aproximada de 2,51000 

Å, possuindo também composição de fases semelhantes à carta de cobalto CoFe2O2 

(Stick Pattern) na Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Carta da ferrita de cobalto CoFe2O2 (Stick Pattern)  

 

  

4.1.3 APLICANDO O MÉTODO DE REFINAMENTO DE RIETVELD 

Aplicando-se o método de Rietveld fez-se o tratamento matemático, 

obetendo-se assim o refinamento da estruturas cristalinas, usando-se nesse 
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processo, os dados da difração de raios X por pó (PITSCHKE, W., MATTERN, N., 

HERMANN, H, 1993, Gonçalves, N.Z., Carvalho, J.A., Lima,Z.M. , Sasaki, J.M.; 

2012). Através do refinamento ou a caracterização da estrutura cristalina das fases 

presentes nos materiais investigados comparando-as com as cartas de difrações de 

Raios-X, determinadas, após as dosagens com dopantes e a sinterização, ocorreram 

pequenas modificações das estruturas cristalinas (SANTOS, 2009, PITSCHKE, W., 

MATTERN, N., HERMANN, H., 1993). As Figuras  4.4; 4.5 e 4.6 retratam estas 

análise do refinamento. 

 

Figura 4.4 – Refinamento Co0,2Zn0,8Fe2O4 

 

 

 Na Figura 4.4, observa-se a ferrita 1 de composição Co0,2Zn0,8Fe2O4 

refinada nos parâmetros RWP (%) 12,24089; Rb (%) 8,971118; Sig 1.3592044 Rexp 
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e (%) 9,005922 apresentando picos estreitos de alta intensidade. O estretamento 

dos picos, possivelmente indica elevada cristalinidade e homogeneidade do material. 

 

Figura 4.5 – Refinamento Co0,8Zn0,2Fe2O4 

 

 

Na Figura 4.5 podemos observar a ferrita 2 de composição  Co0.8Zn0.2Fe2O4 

refinada nos parâmetros RWP (%) 13,668498; Rb (%) 10,946176; Sig 1.5287969 

Rexp e (%) 8,94069, que apresenta uma porcentagem menor de zinco no material. A 

intencidade do pico é reduzida e e sua larura aumenta e a cristalinidade da ferrita 

diminui a medida que aparece a hematita.  

A estrutura cristalina é refinada, de forma a fazer com que o difratograma 

calculado com base na estrutura cristalina, se aproxime ―o melhor possível‖ do 

difratograma observado. 
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Figura 4.6 – Refinamento CoFe2O4 

 

 

Na figura 4.6 podemos observar a ferrita 3 de composição CoFe2O4 refinada 

sob os parâmetros RWP (%) 12,429873; Rb (%) 9,352969; Sig 1.2319876 e Rexp 

(%) 10,089285, que apresenta um alargamento dos picos com uma redução 

simultânea na sua intensidade, possivelmente é em função da diminuição na 

cristalinidade do material pela presença da hematica. 

Fatores como a convergência acompanhada através de alguns índices que 

são calculados ao final de cada ciclo de refinamento, e que fornecem subsídios para 

decidir sobre o prosseguimento, parar ou finalizar o refinamento. Esses índices são 

o R ponderado (Rwp) e o fator de coisidência atômica encontrado. Rwp que está 

diminuindo, então o refinamento está sendo bem sucedido. O ―sig‖ faz referência ao 

grau de ajuste do padrão utilizado nos resultados experimentais da difração de raios-

X da amostra. Para avaliar a qualidade do refinamento, utilizar-se o índice de 
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discordância ―sig‖ e ―Rwp‖ e estes parâmetros devem apresentar valores 

compreendidos entre 1 e 2 para que o processo seja considerado aceito. Quanto 

mais próximo o parâmetro ―sig‖ estiver de 1(um) maior é a eficiência do processo 

(SANTOS, 2009, PITSCHKE, W., MATTERN, N., HERMANN, H., 1993). A 

cristalinidade dos materiais em função da intensidade da radiação aplicada e o 

tamanho do cristalito de cada material analisado, tendo como base os difratogramas 

a 900 oC, estão mostrados na Tabela 4.1, na qual se observa, que na medida em 

que aumentamos a proporção de Zn2+ na amostra e diminuímos a concentração de 

Co2+, aumentamos proporcionalmente a cristalinidade.  

 

Tabela 4.1– Análise da cristalinidade das ferritas de Cobalto e Zinco por DRX. 

 

O cálculo de tamanho de cristalito Dhkl para todos os planos cristalográficos foi 

realizado usando a equação de Scherer (SANTOS, 2009). 

Assim a microdeformação (ε) em nm e os seus respectivos valores do 

diâmetro médio do cristalito, da ferrita nas composições Co0,2Zn0,8Fe2O4, 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 e CoFe2O4, calculados pela equação de Williamson-Hall e Scherer, 

estão mostrados nas Tabelas 4.2. 

 

 

 

Estrutura Intensidade x 

Cristalinidade u.a 

Índice de 

Cristalinidade (%) 

Tamanho do 

Cristalito (nm) 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 9004,56  (100%) 11,53 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 5647,07  (62,71%) 18,45 

CoFe2O4 3294,40  (36,58%) 57,98 
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Tabela 4.2 – Microdeformação em função de Williamson-Hall e Scherer  

 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 

Microdeformação (ε) em nm 0,00045815 

Tamanho do cristalito (D) nm W-H 10,80 

Tamanho do cristalito (D) nm Equação de Scherer 11,53 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 

Microdeformação (ε) em nm 0,001163085 

Tamanho do cristalito (D) nm W-H 16,80 

Tamanho do cristalito (D) nm Equação de Scherer 18,45 

CoFe2O4 

Microdeformação (ε) em nm 0,006326 

Tamanho do cristalito (D) nm W-H 55,57 

Tamanho do cristalito (D) nm Equação de Scherer 57,98 

  

 
As larguras dos picos de difração de raios X de amostras policristalinas estão 

intrinsicamente relacionadas com a microdeformação e com o tamanho dos 

cristalitos. A técnica que auxilia na estimativa de microdeformação, tamanho de 

cristalito e grau de homogeneidade é o gráfico Williamson-Hall Figura 4.7(a),4.7(b) e 

4.7(c). 

A largura total à meia altura (FWHM), extraída do difratograma, foi usada para 

calcular o tamanho e a microdeformação dos cristalitos e os parâmetros da estrutura 

cristalina de cada fase.  

As microdeformações das composições Co0,2Zn0,8Fe2O4; Co0,8Zn0,2Fe2O4; 

CoFe2O4; estão representados nas Figuras 4.7(a) ; 4.7(b)  e 4.7(c). Nestas figuras 

são observadas formas retilíneas nos gráficos que indicam que estes materiais 
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analisados possuem grande homogeneidade, pureza e cristalinidade, e por 

conseguinte, sendo um material anisotrópico. O tamanho de cristalito e da 

microdeformação foram determinados através dos gráficos e estes são 

apresentados na Tabela 4.2. 

 
Figuras 4.7(a) ; 4.7(b)  e 4.7(c).- Microdeformação Williamson-Hall  

 
 
 

Apesar das equações de Williamson-Hall e de Scherer serem empíricas e 

serem alimentadas pelos dados do DRX, podem fornecer importantes informações, 

com boas aproximações, que servem pera determinar se algumas estruturas são 

cristalinas ou não. As informações indicam boa cristalinidade, com grupos de células 

altamente organizadas formando um domínio de difração coerente. 

 As análises do DRX também foram feitas para os pós-cerâmicos de níquel e 

zinco, e seus resultados mostrados na Figura 4.8 e Figura 4.9. 
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Figura 4.8 – Diagrama do DRX para ferrita de níquel e zinco  

 

Na Figura 4.9 condensamos todas as curvas da Difração de Raios – X dos 

pós de níquel e  zinco e percebemos curvas com picos conincidentes, indicando um 

material com uma cristalinidade também uniforme.    
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Figura 4.9 - Diagramas DRX sobrepostos das ferritas de níquel e zinco 

 

4.1.4 ANÁLISE DE ÁREA SUPERFICIAL 

O experimento considerou 2 etapas: Tratamento da amostra para a retirada 

de umidade e impurezas (etapa 1) e Análise de Área Superficial pelo método BET e 

volume de poros pelo método BJH, com adsorção de N2 a aproximadamente -196°C 

(etapa 2). 

As condições de tratamento e análise encontram-se nas Tabelas 4.3: 

Tabela 4.3 - Tratamento Térmico e Taxa de Aquecimento 

Etapa Tinicial (ºC) Tfinal (ºC) Taxa de Aquecimento (ºC/min) 

Tratamento 1 Tambiente 90 10 

Tratamento 2 90 300 10 

 

Na Tabela 4.4 esta registrada as condições físicas da adsorção do gás 

nitrogênio adsorvido na amostra do pó cerâmico analisado. 
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Tabela 4.4 - Condições na Adsorção do Nitrogênio  

Gás de Adsorção Temperatura de 

Análise 

Intervalo de 

Equilíbrio 

Massa da Amostra 

Nitrogênio -195,8ºC 10 segundos 0,2g – 0,3g 

 

Os dados da área superficial especifica para as composições 

Co0,2Zn0,8Fe2O4, Co0,8Zn0,2Fe2O4, CoFe2O4, foram obtidos pela teoria de BET e o 

tamanho do volume médio de poros utilizando a teoria de BJH e as isotermas de 

desorção. 

Tabela 4.5 – Áreas Superficiais e Volumes de Poros  

ANÁLISE ASAP  COMPLETO 

Material Massa (g) BET (Área 

superficial 

m2/g) 

t-plot (Área do 

microporo 

m2/g) 

Volume 

médio de 

Poros (cm3/g) 

Diamentro 

médio do poro  

( nm ) 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 0,2254 240 184 0,11 8,4 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 0.2009 260 207 0,09 6,0 

CoFe2O4 0,2101 247 194 0,09 5,8 

 

Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) (SING, 

1985), o material que apresentar diâmetro médio de poros entre 2 nm  a 50 nm 

possui classificação de mesoporo (GREGG & SING, 1982) e as ferritas 

apresentadas na Tabela 4.5 enquadram-se nesta classificação. Observa-se área 
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superficial e um volume de poros acentuado e quanto maior a área superficial 

especifica disponível  do material, menor é o tamanho dessas partículas, estando 

coerente com os resultados obtidos neste trabalho. 

A forma da isoterma corresponde ao tipo de porosidade do sólido. Pode-se 

perceber que o formato da isoterma é função do efeito do tamanho do poro sobre o 

fenômeno de adsorção.   

Figura 4.10 - Isoterma da ferrita de composição Co0,2Zn0,8Fe2O4  

 

De acordo com as curvas conhecidas, foi estabelecida uma classificação dos 

poros em função de seu diâmetro médio. Nas isotermas apresentadas há dois ramos 

distintos. O inferior mostra a quantidade de gás adsorvida com o aumento da 

pressão relativa, enquanto que o ramo superior representa a quantidade de gás 

dessorvida no processo inverso. Esses dois tipos de isotermas são característicos 

de sólidos mesoporosos, nos quais o processo de evaporação é diferente do 

processo de condensação. 
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Figura 4.11 - Isoterma da ferrita de composição Co0,8Zn0,2Fe2O4

 
 

Figura 4.12 – Isoterma da ferrita de composição CoFe2O4 
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4.1.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

A Figura 4.13 mostra a microscopia eletrônica de varredura da composição 

(Co0,2Zn0,8Fe2O4) sinterizadas a 900°C por 3 horas, sob ampliação de 5000x e uma 

voltagem de 15000 volts. Nessa Figura observa-se imagens de aglomerados 

irregulares, grande concentração de poros abertos e morfologia com uniformidade, 

confirmando o grau de pureza e anisotropia da ferrita determinada no tratamento 

matemático de Rietveld e MAUD.  

Figura 4.13 – MEV das ferritas Co0,2Zn0,8Fe2O4 

MEV das Ferritas 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 

 

 

 

A não uniformização e a forma como os grãos estão arranjados pode ser 

devido a fatores termodinâmicos e a  morfologia dos pós-cerâmicos oriundos dos 
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óxidos que entraram em combustão na formação das composições das ferrita, pois 

cada óxidos tem suas características peculiares com propriedades físicas e químicas 

diferentes. e em algumas composições podem ocorrer a segregação dos 

componentes provocando tais disposições do pó. As interações intermoleculares do 

tipo de Van der Walls, propiciam a formação dos aglomerados com este aspecto 

esférico dos nanos cristais das ferritas que possuem estrutura cúbica. A Figura  4.14 

mostram a microscopia eletrônica de varredura das composições sinterizadas a 

900°C por 3 horas, sob ampliação de 5000x e uma voltagem de 15000 volts.  

Figura 4.14 – MEV das ferritas Co0,8Zn0,2Fe2O4 

MEV das Ferritas 

 Co0,8Zn0,2Fe2O4 
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Na Figura 4.15, mostra a microscopia eletrônica de varredura das 

composições sinterizadas a 900°C por 3 horas, sob ampliação de 5000x e uma 

voltagem de 15000 volts.  O material também mostra características anisotrópicas. . 

  

Figura 4.15 – MEV das ferritas CoFe2O4 

 

MEV das Ferritas 

 CoFe2O4 

 

 

Na Figura 4.15 ocorreu aumento da concentração de íons Co2+ para 1,0 mol levou a 

formação de aglomerados mais densos na forma de blocos, pois embora essas 
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partículas sejam pequenas (tamanho médio de 57,98 nm), elas se encontram 

ligadas com elevada homogeneidade. Os valores de EDS  são mostradas na Tabela 

4.4. 

 A Tabela 4.6 correlaciona o tamanho médio do cristalito e o parâmetros de 

rede das ferrita, nas composições (Co0,2Zn0,8Fe2O4) ; (Co0,8Zn0,2Fe2O4) e (CoFe2O4) 

a 900 ºC,  com a  magnetização e o percentual dos elementos químicos cobalto  e 

zinco, que as constitui.  

 
Tabela 4.6 – Tamanho do cristal x Parâmetro de rede x magnetização x % do elemento 

químico Co na composição das ferritas. 
 
 

Cerâmicas Tamanho 

do 

Cristal 

(nm) 

Parâmetro 

de Rede 

(a) 

Magnetização 

de Saturação 

(emu/g) 

Magnetização 

Remanescente 

(emu/g) 

% 

Elemento 

Co FRX 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 11,53 8.407 2,6 2,46 3,45 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 18,45 8.387 48,3 12.62 22,27 

CoFe2O4 57,98 8.373 56.72 22.64 27,94 

 

Observou-se que quanto maior o percentual do elemento químico cobalto nas 

composições das ferrítas, menor é sua cristalinidade, devido ao aumento do 

tamanho do cristal. No entanto há uma maior magnetização de saturação e 

remanescente. À medida que o percentual de cobalto diminui, ocorre o inverso deste 

fenômeno, porque há uma menor ocupação dos sítios octaédricos, isto é, a 

cristalização aumenta e capacidade de magnetização dos materiais diminui. 

A análise percentual do elemento químico cobalto nas composições citadas, 

foram realizadas pelo EDS e pelo FRX e mostrados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Percentual dos elementos químicos FRX e EDS. 
 

Composições dos 

pós-cerâmicos 

% Elemento Químico 

Co FRX 

% Elemento Químico 

Co EDS 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 3,45 6,09 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 22,27 17,28 

CoFe2O4 27,94 22.57 

 

Analise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) é feita de maneira 

pontual em que são mensurados possíveis composições semi-qualitativa, de uma 

imagem, isto é, em um determinado ponto especifico de uma região clara de maior 

numero atômico. Por outro lado, análises feita por fluorescência de Raios –X são por 

emissão de raios-X característicos de cada átomo presente de forma qualitativa. 

Quando os elétrons da camada mais interna de um átomo interagem com fótons 

com energia na região dos raios-X, ocorre à foto ejeção desses elétrons, 

manifestando a emissão de raios-X característicos de cada átomo presente na 

amostra, indicando os elementos tanto qualitativamente como quantitativamente. 

As análises das ferritas de cobalto dopadas com zinco (Co0,8Zn0,2Fe2O4; 

Co0,8Zn0,2Fe2O4; CoFe2O4), foram feitas e mostradas na tabela 4.8. Verifica-se que 

estes resultados mostram uma coerência com as quantidades, utilizadas de óxido 

dos metais que foram mostradas na Tabela 3.1. 

Tabela 4.8 – Concentração dos elementos, nas ferritas  de cobalto, analisados pelo FRX 

Elementos 

Químicos 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 Co0,8Zn0,2Fe2O4 CoFe2O4 

% Zn 22.61 % 5.204 % 0,00 % 

% Co 3.45 % 22.270 %   27,94 % 

% Fe 73.94 % 72,53 % 72,06 % 
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As ferritas nas composições Zn0,2Nio0,8Fe2O4 ; Ni0,8Zn0,2Fe2O4  e NiFe2O4 

analizadas por FRX estão exibidos na Tabela 4.9 e estão em coerência com as 

quantidades, utilizadas de óxido dos metais exibidas na Tabela 3.1. 

Tabela 4.9 – Concentração dos elementos, nas ferritas  de níquel, analisados pelo FRX 

Elementos Químicos Ni0,2Zn0,8Fe2O4 Ni0,8Zn0,2Fe2O4       NiFe2O4 

% de Zn 23,87% 5,72% 0,0% 

% Ni 3,45 27,17% 32,87% 

% Fe 72,68 67,11% 67,13% 

4.2 RESULTADOS MAGNÉTICOS 
 

A curva de histerese da ferrita CoFe2O2 mostrada na Figura 4.16 indica que 

ele é um material considerado como ferrimagnético duro, possuindo alta resistência 

á desmagnetização, elevada remanescência, coercibilidade e densidade de fluxo de 

saturação, bem como permeabilidade inicial baixa e altas perdas de energia de 

histerese. Estas características estão inter-relacionadas à microestrutura do material 

que estão de acordo com os resultados encontrados nas referências 

(MARQUES,VARNDA, 2003;SINNECKER, 2000; CALLISTER, 1991).  

Na Figura 4.18 está representada a curva da magnetização do pó cerâmico, 

ferrita de cobalto na composição de CoFe2O4. A forma desta curva e principalmente 

a área sob está curva, é de grande importância na escolha da  aplicação do material 

ferrimagnético, pois representa o trabalho perdido irreversivelmente durante um 

ciclo, quando é submetida à ação de um campo magnético aplicado. O 

deslocamento dos domínios, nos dipolos no material ferrimagnético, não é 

completamente reversível, pois uma parte da magnetização permanece 

(Magnetização remanescente (Mr)), quando o campo aplicado é zero.  
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O tamanho e forma da curva de histerese para materiais ferromagnéticos e 

ferrimagnéticos são considerados uma característica importante. A área dentro da 

curva representa a perda da energia magnética por unidade de volume do material 

pelo ciclo de magnetização e desmagnetização. Esta perda de energia é 

manifestada como calor gerado dentro da espécie magnética e é capaz de elevar 

sua temperatura (CALLISTER, 1991).  

Figura 4.16- Histerese do material ferrimagnético duro CoFe2O4  

 

A Figura 4.17 mostra a histerese de um material magnético mole. Este tipo de 

material magnético, opera na presença de um campo magnético, de maneira útil em 

aplicações que envolvem mudanças contínuas na direção de magnetização. 

Geradores, motores elétricos e transformadores têm eficiência maior se a 

magnetização não permanece depois que o campo cai à zero. Para estas aplicações 

são necessários materiais magnéticos moles de baixa remanência, como ferritas 

cúbicas do tipo espinélio (PADILHA, 2000), tal qual o material de composição 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 que sinterizamos e apresentamos neste trabalho. A composição do 

material da Figura 4.17 é Co0.8Zn0,2Fe2O4. Material mole significa fácil de ser 

magnetizado ou desmagnetizado. O requisito principal para os materiais magnéticos 
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moles é que uma alta magnetização de saturação (Ms) seja produzida por um 

pequeno campo aplicado. O campo necessário para provocar a desmagnetização 

também é pequeno. Em outras palavras, a área do ciclo de histerese e a perda de 

energia por ciclo são pequenas (PADILHA, 2000). 

Os materiais magnéticos moles são usados em dispositivos submetidos a 

campos magnéticos alternados, e nos quais a perda de energia deve ser baixa 

como, por exemplo, núcleo de transformadores. Por esta razão a área relativa dentro 

da curva de histerese deve ser pequena, como representada na Figura 4.17. 

Consequentemente, um material magnético mole deve ter uma alta permeabilidade 

inicial e uma coercividade baixa e ainda apresentar baixa perda de energia de 

histerese (MARQUES, COSTA, PINTO, 2003; SINNECKER, 2000; CALLISTER, 

1991).  

Figura 4.17 - Histerese do material ferrimagnético mole Co0,8Zn0,2Fe2O4  

 

Os parâmetros magnéticos como magnetização de saturação, magnetização 

remanescente e campo coercivo foram calculados a partir das histereses, e 

encontram-se na Tabela 4.7 Portanto, nosso material possui essas propriedades, 

logo, pode atingir magnetização de saturação com aplicação de um campo 
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magnético relativamente baixo, isto é, magnetiza-se e desmagnetiza-se facilmente.  

Os materiais diamagnéticos não são atraídos por imãs. Um material 

diamagnético não bloqueia ou blinda o fluxo magnético pelo contrário o fluxo passa 

através deles como no ar. Eles não concentram as linhas de fluxo e, portanto não 

intensifica campo magnético no material. Na Figura 4.18 está representada a curva 

de histerese do nosso material cerâmico de composição Co0,2Zn0,8Fe2O4 é um 

material que apresenta propriedades magnéticas não significativas, quando a ele é 

submetido à ação de um campo magnético, sendo um  material paramagnético de 

baixíssima magnetização a atemperatura de 300 K.. No entanto, esta composição 

tem um comportamento superparamagnético a 10 K (S. Dey, R. Mondal, S. K. Dey, 

S. Majumder, P. Dasgupta, A. Poddar, V. R. Reddy, and S. Kumar, 2015) 

Figura 4.18 - Curva de histerese da ferrita Co0,2Zn0,8 Fe2O4  
 

 

O campo coercivo Hc é o parâmetro que é usado para distinguir se o material 

possui comportamento de um material duro ou se possui comportamento de um 

material mole. Percebe-se que o comportamento da Magnetização (M) em função do 

campo aplicado (H) na Figura 4.16 de composição CoFe2O4 é característica de um 
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material magneticamente duro, pois apresenta uma histerese relativamente larga, ou 

seja, possui alto campo coercivo. Estes materiais magnéticos duros são aqueles que 

permanecem magnéticos ou é um magneto permanente. Já na Figura 4.17 o campo 

coercivo é pequeno, pois a histerese apresenta-se fina, logo o material possui 

características de material magneticamente mole ou macio, que é caracterizado por 

uma fácil polarização ou magnetização, da mesma forma, são de fácil 

desmagnetização ou despolarização.   

A Figura 4.19 está representando as três curvas de histereses em um único 

gráfico, para simultaneamente serem comparadas. 

Figura 4.19 - Curvas de histereses de materiais magnéticos e diamagnético  

 

 

 Assim, comparando-se as magnetizações de cada material, verifica-se que à 

medida que se aumenta a concentração em mols de zinco e simultaneamente se 

diminui a concentração de cobalto, na composição do material cerâmico, ele vai 

perdendo a capacidade de se magnetizar. Mas isto já era esperado teoricamente, de 

acordo com a distribuição dos cátions na rede de espinélio.  
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Os parâmetros magnéticos como magnetização de saturação, magnetização 

remanescente e campo coercivo, calculados a partir das histereses, encontram-se 

na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Propriedades magnéticas para amostras de ferritas nas composições 
Co0,2 Zn0,8Fe2O4; Co0,8Zn0,2Fe2O4; CoFe2O4 

 

Ferrita M (emu/g) Mr (emu/g)          Hc ( T ) 

Co0,2Zn0,8Fe2O4                          2,60                            2,46                          0,00 

Co0,8Zn0,2Fe2O4                  48,30                        12,62                          0,02 

CoFe2O4                             56,72                        22,64                          0,05 

A distribuição dos cátions na rede do espinélio está relacionada a variação da 

magnetização de saturação Ms. Assim os íons Ni+2 e Co+2 tem preferencia por 

posições octaédricas enquanto que o Zn+2 possui energia da ligação mais forte para 

ocupar sítios tetraédricos  

Tabela 4.11 - Raio iônico, sítio preferencial e íons substituintes dos momentos magnéticos 
dos íons substituintes (CALLISTER, 2008) 

 

Íons Substituintes     Raio Iônico      Sitio Preferencial  Momento Magnético (µβ) 

Fe+3                   0,55 Å                             A/B                           5 

Ni+2                    0,69 Å                             B                              2 

Co+2                   0,72 Å                             B                              3 

Zn+2                    0,74 Å                             A                              0 

 

Análises experimentais feitas com o Magnetômetro de Amostra Vibrante 

(MAV), também foram analisadas, dentro das mesmas faixas do campo magnético 

aplicado e nas mesmas condições de temperatura e pressão, para as ferritas de 

zinco e níquel, em composições de mols diferentes.  

A primeira curva de histereses ou curvas da magnetização dos pós-cerâmicos 

de zinco e níquel, está representada na Figura 4.20. Essa ferrita possui 

concentração, em mols de ZnFe2O4 . Nesta Figura, como nas demais que serão 
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apresentadas, observa-se que, de um modo geral, à medida que se aumenta a 

concentração de zinco e se diminui simultaneamente a concentração de níquel na 

amostra, a ferrita vai perdendo sua capacidade de se magnetizar, ou seja, ocorre o 

mesmo fenômeno visto anteriormente para as ferritas de zinco e cobalto. 

 Através das observações das Figuras 4.20; 4.21 ; 4.22; 4.23; 4.24 e 4.25  exibem 

as curvas de histerese das ferritas e percebe-se que o aumento de sua capacidade 

na magnetização, está em sintonia, com a ausência ou diminuição da concentração 

do componente zinco em sua formulação. Teoricamente isto já era esperado, de 

acordo com a distribuição dos cátions na rede espinélio. 

O material da Figura 4.20 de composição ZnFe2O4 não apresenta 

magnetização. Da mesma forma o material de composição mostrado na Figura 4.21 

apresenta uma magnetização muito pequena,  sedo portanto considerado como um 

material paramagnético de baixíssima magnetização.  

Figura 4.20 - Curva de histerese da ferrita ZnFe2O4,  diamagnético 

 
De qualquer forma, percebe-se então, que a magnetização remanescente e o 
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campo coercivo tende a aumentar com o aumento da concentração de níquel na 

amostra. As figuras 4.21; 4.22, 4.23 e 4.24 ilustram bem este aspecto, mostrando 

materiais moles que tem sua magnetização de saturação e remanescentes 

aumentando gradativamente, em função do aumento da concentração do elemento 

níquel na composição do material e a diminuição do elemento zinco em sua 

constituição  

Figura 4.21 - Curva de histerese da ferrita Ni0,2Zn0,8Fe2O4  

 

Figura 4.22 - Curva de histerese da ferrita Ni0,4Zn0,6Fe2O4  
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Figura 4.23 - Histerese da ferrita Ni0,6Zn0,4Fe2O4  

 
 

Figura 4.24 – Histerese da ferrita Ni0,8Zn0,2Fe2O4  

 

 

A ilustração de todas as histereses na Figura 4.25 mostram claramente, que 

as curvas, nas cores preta e vermelha (ZnFe2O4 e Ni0,2Zn0,8Fe2O4 ) respectivamente, 

representam histerese típica de materiais com baixa magnetização.  
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Figura. 4.25 – Histerese das ferritas ZnFe2O4;Ni0,2Zn0,8Fe2O4; Ni0,4Zn0,6Fe2O4; Ni0,6Zn0,4Fe2O4; 
Ni0,8Zn0,2Fe2O4 e NiFe2O4  

 

 

As histereses dos pós-ferrimagnéticos calcinados a 900ºC durante 3h, nas 

composições: Ni0,4Zn0,6Fe2O4; Ni0,6Zn0,4Fe2O4; Ni0,8Zn0,2Fe2O4; e; NiFe2O4 apresentaram, 

na análise por magnetometria de amostra vibrante (MAV), uma histerese com baixa 

perda de energia e baixa coercitividade. Os parâmetros magnéticos como 

magnetização de saturação, magnetização remanescente e campo coercivo, 

calculados a partir das informações das histereses, encontram-se na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 - Propriedades magnéticas para amostras de composição ZnFe2O4; 
Ni0,2Zn0,8Fe2O4 ; Ni0,4Zn0,6Fe2O4; Ni0,6Zn0,4Fe2O4; Ni0,8Zn0,2Fe2O4 e NiFe2O4. 

 

Ferrita M (emu/g) Mr (emu/g) Hc ( T ) 

ZnFe2O4                              0,00                      0,00                    0,000 

Ni0,2Zn0,8Fe2O4                5,00                      2,80                    0,000 

Ni0,4Zn0,6Fe2O4             33,31                      4,54                    0,009 

Ni0,6Zn0,4Fe2O4                   53,69                      7,11                              0,009 

Ni0,8Zn0,2Fe2O4             54,72                      8,77                    0,009 

NiFe2O4                        34,73                      8,16                    0,009 
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4.3 RESULTADOS ELÉTRICOS 

 
A determinação das propriedades elétricas das ferritas, como: permissividade 

e sua tangente de perda foram realizadas utilizando um equipamento analisador de 

rede vetorial ROHDE & SCHWARZ modelo ZVB14. Este equipamento é capaz de 

determinar os parâmetros dielétricos destes ferritas, quando o kit de varredura e 

analisador de rede está com este material, pois promove sua análise na frequência 

entre 10 MHz-14GHz, registrando seus valores da permissividade elétrica e da 

tangente de perda, que são informações importantes para materiais que visam 

serem aplicados na tecnologia de telecomunicações. 

Os resultados obtidos nas análises da ferrita de cobalto, na composição 

Co0,2Zn0,8Fe2O4, que está representada pela curva em tonalidade preta e destacada 

na Figura 4.26 apresenta uma baixa permissividade, com um valor médio de 1,1 em 

função da frequência que lhe foi aplicada.   

Figura 4.26 - Permissividade x Frequência (ferrita cobalto/zinco)  
 

 

Está também representada no gráfico desta Figura 4.26 uma ferrita de 

cobalto, que está destacada na coloração verde. Essa ferrita possui concentração 
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em mols, igual à sua fórmula Co0,8Zn0,2Fe2O4.  Sua análise elétrica apresenta uma 

permissividade média de 4,3 em função da frequência que lhe foi aplicada. Da 

mesma forma a ferrita de cobalto, na concentração CoFe2O4, também está 

representada através de uma curva na cor marrom. Os valores da permissividades 

elétricas, apresentam-se com um valor médio girando em torno de  5,0 em função da 

frequência aplicada.  

A tangente de perda, em função da frequência aplicada, para as ferritas de 

cobalto, está girando em torno de um valor entre 0,0 a 0,12, o que significa perdas 

muito pequenas. Estas tangentes de perdas  está mostrada na Figura 4.27. 

 
Figura 4.27- Tangente de Perda x Frequência (ferrita cobalto/zinco)  

 

 
 

As curvas das permissividades para as composições das ferritas de níquel e 

zinco estão representadas na Figura 4.28. 
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Figura 4.28 - Permissividade x Frequência (ferrita níquel/zinco) 
 

 
 

As suas tangentes de perdas, estão representadas na Figura 4.29 em função 

da frequência aplicada. 

Figura 4.29 - Tangente de Perda x Frequência (ferrita níquel/zinco)  
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Comparando todos os valores encontrados das permissividades e das 

tangentes de perdas de cada composição das ferritas dopadas com cobalto e zinco, 

verificou-se que seus valores estão coerentes, pois a Tabela 4.13 mostra a relação 

média que há entre a composição do material e sua permissividade e suas 

propriedades magnéticas. 

Tabela 4.13 – Comparação entre as propriedades físicas das amostras de ferritas nas 
composições: Zn0,2Co0,8Fe2O4; Zn0,8Co0,2Fe2O4 ;; CoFe2O4 

 

Composição 

da Ferrita 

Frequência 

 (GHz) 

Permissividade 

(Valor Médio) 

Tangente 

de Perda  

Propriedades 

Magnéticas 

Magnetização 

de saturação 

M(emu/g) 

Co0,2Zn0,8Fe2O4 8,5 a 12,5 1,1 0,1 Diamagnético 2,50 

Co0,8Zn0,2Fe2O4 8,5 a 12,5 4,3 0,0 Ferrimagnético 

(Mole) 

47,98 

CoFe2O4 8,5 a 12,5 5,0 0,05 Ferrimagnético 

(Duro) 

56.72 

A Tabela 4.14 faz também uma comparação entre as propriedades físicas, 

que foram determinadas, nas ferritas dos pós-cerâmicos dopadas com níquel e zinco 

nas composições Ni0,2Zn0,8Fe2O4; Ni0,8Zn0,2Fe2O4; NiFe2O4,   para efeito comparativo 

entre suas grandezas. 

Tabela 4.14 – Propriedades físicas das ferritas de níquel   

Composição 

da Ferrita 

Frequência 

 (GHz) 

Permissividade 

(Valor Médio) 

Tangente 

de Perda  

Propriedades 

Magnéticas 

Magnetização 

de saturação 

M(emu/g) 

Ni0,2Zn0,8Fe2O4 8,5 a 12,5  6,1  0,3 a 0,5 Magnético 

(Mole) 

33,31 

Ni0,8Zn0,2Fe2O4 8,5 a 12,5 6,0 0,0 a 0,2 Magnético 

(Mole) 

54,72 

NiFe2O4 8,5 a 12,5 6,0 0,0 a 0,1 Magnético 

(Mole) 

34,73 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os resultados obtidos demonstram que o método de combustão permite obter 

um material com composição bem definida como verificado pelas análises de Raios-

X.  

Acreditamos que as ferritas de composição Co0,2Zn0,8Fe2O4, devido sua 

baixíssima permissividade elétrica, tem aplicações em dispositivos que solicitem 

antenas com tecnologias receptoras, que necessitam trabalhar em altas frequências, 

da ordem de Terahertz e também na utilização de dispositivos das tecnologias das 

antenas dielétricos (DRA), como sendo uma excelente opção. 

A composição Co0,8Zn0,2Fe2O4, pode ser usadas na indústrias 

automobilísticas, telecomunicações, fontes chaveadas, núcleos de transformadores 

e reatores empregados em sistemas de iluminação. 

As ferritas de composição CoFe2O4 é um material que pode ser utilizado em 

reatores saturáveis, motores elétricos, instrumentos de medidas de grandezas 

elétricas e transdutores acústicos, como microfones e alto-falantes  

Acreditamos que conseguimos obter um material multiferróico que venha 

atender os ―anseios‖ da tecnologia. 

É necessário realizar a determinação especificamente da permeabilidade das 

ferritas em faixas de frequência diferentes, já que estes dois fatores, 

correlacionados, são preponderantes no auxilio aos projetistas, para decidirem quais 

materiais são mais apropriados para circuitos de banda larga ou estreita.  

Fica também como meta, a aplicação deste material para confecção de 

toróides, que possam ser aplicados para fins de telecomunicações, em virtude de 
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suas características eletromagnéticas serem excelentes.   

É necessário fazer uma pesquisa e propor uma carta para a ferrita de cobalto 

de composição (Co0,2Zn0,8Fe2O4) e composição (Co0,8Zn0,2Fe2O4), pois ainda não foi 

publicada. 
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