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RESUMO 

 

As ferritas são óxidos ferrimagnéticos que podem serem manufaturadas de formas 

geométricas diferentes, seu corpo de prova pode ter formas de ferritas policristalinas (corpo 

sinterizado) ou de compósitos de ferrita dispersa em algum tipo de matriz (polimérica, cerâmica 

ou metálica). O poli (vinil álcool) é um polímero sintético derivado do poli (vinil acetato), 

biodegradável, útil para obtenção de filmes, que apresenta resistência química e boas 

propriedades mecânicas. Neste trabalho foram produzidos filmes de compósitos formados por 

uma matriz polimérica de poli (vinil álcool) 99% hidrolisado (PVA) incorporada como fase 

dispersas da cerâmica de ferrita de níquel (NiFe2O4) em concentrações de 10, 20, 30, e 50 %, 

(m/m), respectivamente, com finalidade de aplicação na área de telecomunicação. Para 

obtenção da ferrita de níquel foi usado o método de combustão. O pó de ferrita de níquel 

produzido na combustão foi calcinado a 750°C/ 2h com uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. 

Os filmes foram obtidos pelo método de casting. Todos os produtos obtidos foram 

caracterizados através das técnicas de Difração de raios X (DRX), Termogravimetria (TG-

DTG), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS, Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) e 

Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (RPE). Os resultados de DRX, aliado, ao 

refinamento pelo método de Rietveld apresentaram tamanho médio de cristalito 32,5 nm e 

formação de fases secundárias de Fe2O3 e NiO. Nas imagens do MEV podemos observar 

partículas esféricas e porosas, enquanto que a análise de EDS está em consonância com 

resultado do DRX. Nas medidas do MAV podemos observar características de materiais 

magnéticos mole úteis para ser aplicados em tecnologia de telecomunicação. Os espectros de 

RPE apresentaram a presença de grupos ligantes para os íons Fe3+.  
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ABSTRACT 

 

 Ferrites are ferrimagnetic oxides that can be manufactured in different geometric 

shapes. Their specimen can be formed of polycrystalline ferrites (sintered body) or ferrite 

composites dispersed in some type of matrix (polymeric, ceramic or metallic). Poly (vinyl 

alcohol) is a biodegradable poly (vinyl acetate) derivative, useful for film making, which 

exhibits chemical resistance and good mechanical properties. In this work, composite films 

formed by a poly (vinyl alcohol) 99% hydrolyzed (PVA) polymer matrix were prepared as 

dispersed phases of the nickel ferrite ceramic (NiFe2O4) in 10; 20; 30 and 50% (m/m) 

concentrations, (m/m), respectively, for the purpose of application in the telecommunication 

area. The method of combustion was used to obtain the nickel ferrite. The nickel ferrite powder 

produced in the combustion was calcined at 750°C/ 2h with a heating rate of 10°C/ min. The 

films were obtained by the casting method. All the products obtained were characterized by the 

techniques of X-ray diffraction (XRD), Thermogravimetry (TG-DTG), Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM) with EDS, Sample 

Magnetometer Vibrant (MAV) and Paramagnetic Resonance Spectroscopy (RPE). The results 

of XRD together with the Rietveld refinement, showed a mean crystallite size of 32.5 nm and 

formation of secondary phases of Fe2O3 and NiO. The SEM spectra showed spherical and 

porous particles, while the data collected from the EDS are in line with the XRD result. The 

MAV magnetic measurements have characteristics of soft magnetic materials useful for 

application in telecommunication technology. The EPR spectra showed the presence of groups 

binding to the Fe3+ íons. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os materiais compósitos têm despertado muito interesse nas últimas décadas em alguns 

setores da ciência, indústria e comercio. Estes materiais são resultados da mistura de dois ou 

mais compostos não solúveis entre si. Assim o produto obtido pode apresentar propriedades 

intermediárias a dos compostos puros, ou manter as propriedades se adequando um melhor 

manuseio ou estabilidade. A busca desse material ocorre através da formação de compósitos 

que dentre os resultados desejados pode-se avaliar a baixa densidade, resistência mecânica, 

resistência a corrosão, a rigidez ou flexibilidade, todos esses resultados dependem dos 

componentes utilizados. O estudo de compósitos de matriz polimérica tem sido importante no 

contexto de melhorar os custos, a durabilidade e a competitividade em relação ao componente 

puro utilizado como reforço ou a carga. 

 Os compósitos de matriz polimérica podem ser aplicados na área aeroespacial, na 

indústria da construção civil, em meios de transporte e na área médica [1]. 

 Alguns compósitos são obtidos a partir do processamento de matrizes poliméricas 

incorporadas com materiais magnéticos que atuam como centros absorvedores da radiação. 

Estes filmes podem ser compósitos formados pela mistura de polímeros e ferritas, a sua 

obtenção ocorre pela adição de uma ferrita em pó em uma matriz polimérica. Essa matriz pode 

ser, por exemplo: tintas, poliuretano, borracha de silicone e poli (vinil álcool).  

Estudando a possibilidade de obter um compósito com boas propriedades eletromagnéticas de 

baixo custo e boa flexibilidade, que pode ser aplicado em material absorvedor de radiação 

eletromagnética, foi obtido em forma de filme um compósito de composição de uma matriz 

polimérica de poli (vinil álcool) tendo a fase dispersa pó de ferrita de níquel em proporção 10; 

20; 30 e 50% (m/m) 

O poli (vinil álcool) é um copolímero termoplástico obtido através da reação do éster 

poli (vinil acetato) com álcool absoluto na presença de um meio alcalino como catalisador. 

Possui algumas características como facilidade de preparação, obtenção de filmes, 

biodegradabilidade, resistência química e considerável propriedade mecânica [2]. 

 As ferritas são materiais cerâmicos, que, a partir das últimas décadas do século passado 

têm-se destacado em muitos estudos e pesquisas realizados sobre propriedades elétricas e 

magnéticas. Para produzir ferrita é necessário utilizar mistura de óxidos ferrimagnéticos. A 

ferrita têm como seu principal precursor como componente a hematita e sua composição 

química é representada pela fórmula MFe2O4, em que M é um íon metálico divalente, podendo 
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ser um desses cátions Mn2+ ; Zn2+; Cu2+; Ni2+; Co2+ e Fe2+, esse material cerâmico é muito 

importante em diversas aplicações tecnológicas, tais como em transformadores de alta 

frequência utilizados em equipamentos eletrônicos, dispositivos de microondas, aparelhos de 

telecomunicação, circuitos de computadores, geradores, fontes de potência, filtros de 

frequência variável, supressores de ruído, gravação magnética e em absorvedores de radiação 

eletromagnética [3-5].  

 As ferritas são materiais cerâmicos tem boa estabilidade térmica. Química, tem baixo 

custo, são de fácil processamento, apresentam boas propriedades magnéticas, baixa perda 

dielétrica e elevada resistividade elétrica [39]. Seus valores de magnetização são inferiores à 

metade dos valores das ligas ferromagnéticas, por isso apresentam algumas vantagens tais 

como: a rápida resposta de magnetização [6].  

  O processo de obtenção das ferritas pode ocorrer pelo método cerâmico convencional 

ou não convencional. Diante os métodos não convencionais de obtenção de ferrita estão: sol-

gel; citrato precursores; co-precipitação; reação de combustão; Pechini ou dos precursores 

poliméricos e o método hidrotérmico. É importante considerar que a escolha de um desses 

processos deve-se ser observada alguns aspectos essenciais para produção das ferritas, como o 

controle da microestrutura das partículas e das propriedades eletromagnéticas e o controle das 

características dos pós-cerâmicos como: pureza, homogeneidade química, morfologia e 

tamanho médio das partículas [37]. 

           As ferritas são materiais de estruturas cristalinas classificadas como cubica, hexagonal 

ou granada. A ferrita cubica é do tipo espinélio, essa denominação foi atribuída, devido ao 

espinélio chamado de Aluminato de Magnésio (MgAl2O4). Esse tipo de espinélio tem estrutura 

de forma cúbica de face centrada, dividido em sítios tetraédrico e octaédrico, nestes sítios estão 

presentes os cátions divalente.  A fórmula geral dos espinélios pode ser expressa em termos de 

cela unitária X8Y16O32, onde X representa o cátion em posições tetraédricas e Y em posições 

octaédricas [27]. 

A distribuição na estrutura cristalina apresenta 8 posições com simetria tetraédrica e 16 

posições com simetria octaédrica, isto é, os íons de oxigênio circundam os íons metálicos 

formando sítios tetraédricos e octaédricos. As propriedades magnéticas dos espinélios é 

caracterizada devido à presença dos íons de metais como Fe, Ni, Co, Mn ou terras raras, no 

lugar do íon de Mg ou do Al. Os espinélios são classificados de acordo com a distribuição dos 

íons nos sítios., podendo ser identificada como: normal, inversa ou mista [5]. 

 Espinélio normal: Os íons divalentes estão presentes nos sítios tetraédricos e os 

trivalentes nos sítios octaédricos. Oito átomos do tipo X ocupam oito posições tetraédricas e os 
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átomos do tipo Y ocupam 16 sítios octaédrico, sendo representados pela fórmula X8Y16O32 

[27]. Exemplo de um espinélio normal é a ferrita de zinco (ZnFe2O4), na sua estrutura pode-se 

observar que os cátions divalentes de Zinco (Zn2+) ocupam preferencialmente sítios tetraédricos 

e os cátions trivalentes de ferro (Fe3+) ocupam sítios octaédrico. 

          Espinélio inverso: Os íons divalentes estão presentes nos sítios octaédricos e os 

trivalentes nos sítios tetraédricos e octaédricos. Oito átomos do tipo Y ocupam oito sítios 

tetraédricos gerando uma fórmula do tipo Y(YX)O4. Os espinélios com essa estrutura são 

caracterizados pela presença de cátions trivalentes nos sítios tetraédricos [27]. Exemplo de um 

espinélio inverso é a ferrita de níquel (NiFe2O4), na sua estrutura pode-se observar que os 

cátions divalentes de Níquel (Ni2+) ocupam preferencialmente sítios octaédrico e os cátions 

trivalentes de ferro (Fe3+), metade ocupa os sítios tetraédrico e outra metade está nos sítios 

octaédricos. 

 Espinélio misto: Os íons ocupam de forma de forma intermediaria das duas estruturas 

anteriores. A sua fórmula é do tipo (X1-nYn)[XnY2-n]O4 , de acordo com o grau de inversão “n” 

a estrutura contém os divalente e trivalentes ocupando os dois sítios [27].  Exemplo de um 

espinélio misto para uma ferrita com grau de inversão n= 0,2 (Zn0,8Fe0,2)[M0,2Fe1,8]O4. 

 A distribuição dos íons entre os sítios octaédrico e tetraédricos nos espinélio é 

determinada por um balanço de energia na rede cristalina, onde, a partir de cálculos de energia 

de estabilização do campo cristalino se prevê uma preferência cristalográfica dos íons pelos 

sítios tetraédricos ou octaédrico. Algumas propriedades das ferritas também estão relacionadas 

com a distribuição destes íons nesses sítios tetraédricos e octaédricos, porém, existem outros 

fatores que influenciam as propriedades das ferritas como por exemplos o tamanho e a forma 

dos grãos e o histórico térmico das amostras, além do método de obtenção [7]. 

         A escolha do método de obtenção das ferritas a ser utilizado é um fator a ser observado. 

A preferência do método síntese por reação de combustão se destaca por possuir melhor 

viabilidade, ser muito eficaz, apresentar várias vantagens entre elas ser simples e precisar de 

pouco tempo para sua execução e obtenção do produto [3]. É um processo que não necessita 

de etapas intermediárias e o pós-mistura apresenta alto grau de pureza e homogeneidade 

química, gerando normalmente produtos com estruturas e composições desejadas. Durante o 

experimento, a mistura é aquecida e, quando atinge certa temperatura, entra em ignição através 

de reação de combustão autossustentada e rápida, resultando em um pó seco, geralmente 

cristalino com partículas de tamanhos inferiores a 100 nm [8-10]. 

 Os estudos e preparação de compósitos poliméricos têm atualmente uma grande 

importância devido ao seu potencial científico e aplicações tecnológicas [11]. O interesse de 
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combinar algumas propriedades eletromagnéticas e mecânicas tem despertado pesquisa para 

obtenção de compósitos de matriz polimérica com cargas magnéticas [12]. 

 Os compósitos formados com componentes de polímeros e ferritas podem ser obtidos 

pela adição da ferrita em pó em uma matriz polimérica. Essa matriz pode ser, por exemplo: 

tintas, poliuretano, borracha de silicone e poli (vinil álcool). 

          Também outro fator a ser estudado sobre as ferritas é a questão que as mesmas são 

materiais cerâmicos de características quebradiços, logo umas maneiras de amenizar essas 

características é obter materiais compósito no estado sólido e flexíveis, através de 

incorporações de ferritas para melhorar as propriedades físicas, que possa ter uma boa 

manipulação na sua composição química para obter melhores resultados de medidas 

eletromagnéticas.   

 Para obter esse material flexível primeiro foi produzida a ferrita de níquel pelo método 

de síntese reação de combustão sendo em seguida incorporada como fase dispersa em uma 

matriz polimérica de poli (vinil álcool), formando como produto um material compósito. 

 Quatro amostras do compósito foram produzidas com incorporações de concentrações 

de ferrita de níquel 10, 20, 30 e 50% (m/m), respectivamente, dispersas em uma matriz 

polimérica de poli (vinil álcool).  Todos os materiais produzidos foram caracterizados através 

das propriedades magnéticas e morfológicas, sendo utilizadas as técnicas de Difração de raio 

X (DRX), Curva Termogravimétrica (TG/DTG), Espectroscopia no infravermelho com 

transformação de Fourier (FTIR) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS, 

Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) e Espectroscopia de ressonância paramagnética 

eletrônica (RPE). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Obter partículas nanométricas de ferrita de níquel por meio do método de síntese por 

reação de combustão e incorporar como fase dispersa em uma matriz polimérica de poli (vinil 

álcool) para formar compósitos com finalidade de uso em material na área de telecomunicação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar a ferrita de níquel, por meio do método de combustão, usando como oxidantes 

os nitratos de níquel e nitrato de ferro, como agente redutor a ureia.  

 Caracterizar a ferrita de níquel e o compósito de poli (vinil álcool) /ferrita por Difração 

de raio X (DRX), Analise Termogravimétrica (TG/DTG), Espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (FTRI) Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) com EDS. 

 Estudar as propriedades magnéticas de ferrita de níquel e compósito de poli (vinil 

álcool) /ferrita de níquel por meio do Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) e 

Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (RPE). 

 Identificar se o compósito apresenta propriedades magnéticas adequadas para aplicação 

em materiais magnéticos moles. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 POLÍMEROS 

 

 Polímeros são espécies, sintéticas ou naturais, que tem alta massa molecular que na sua 

estrutura apresentam unidades estruturais repetitivas ao longo de sua cadeia. Essas unidades 

que se repete têm baixo massa molecular são chamadas de monômeros. O termo mono significa 

único enquanto mero representa parte, logo polímeros significa muitas partes repetitivas. Na 

sua nomenclatura usa-se o nome do monômero usado na sua síntese [13-14]. 

  Exemplo: 

             ● Polímero - Poli (etileno).                             ● Monômero - Etileno (H2C=CH2)  

 ● Unidade básica repetitiva da cadeia polimérica - [CH2-CH2]n, sem as ligações duplas.  

 As unidades repetitivas (monômeros) apresentam ligações químicas e interações 

intermoleculares e intermoleculares covalentes [15]. 

 O processo de obtenção de polímeros é chamado de polimerização no qual ocorrem 

reações nas quais os monômeros reagem entre si, formando uma macromolécula polimérica 

que pode ter estrutura linear, ramificada ou reticular. A Figura 3.1 ilustra um exemplo de reação 

de polimerização 

Figura 3.1 – Exemplo de reação de obtenção de polímeros a partir do monômero  

 

Fonte – Adaptada de MEDEIROS, Otoniel Marcelino, (2005). 

 A quantidade de meros da cadeia polimérica, ou seja, o tamanho da cadeia polimérica é 

dado pelo grau de polimerização (GP). O grau de polimerização que pode ser calculado pela 

Equação 1. 

GP =
 (peso molecular do polímero)

(peso molecular  do mero )
                                                                   (1) 
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 Existem dois tipos de polimerização: poliadição ou policondensação. A diferença entre 

as duas polimerizações é que na poliadição não forma subprodutos. Os aspectos quantitativos 

e qualitativos da polimerização, como, o rendimento, a velocidade de reação e os seus 

mecanismos dependem de vários fatores sendo os principais a temperatura, a pressão e a tempo.  

 Para classificar os polímeros é preciso observar os parâmetros envolvidos, que podem 

ser quanto à origem, fusibilidade, heterogeneidade da cadeia, reação de preparação, estrutura 

química e comportamento mecânico[18]. Todos esses parâmetros citados, são enumeradas e 

destacadas a seguir: 

I- Origem: os polímeros podem ser naturais (seda, celulose e fibras de algodão) ou 

sintéticos (polipropileno, politereftalato de etileno, polietileno, policloreto de vinil).  

II- Fusibilidade: são classificados em termoplásticos ou termofixos.  

 Termoplásticos: são polímeros moldáveis quando aquecidos ao calor, podem ser 

repetidamente processados em aquecimento, são isolantes térmicos e elétricos, são resistentes 

ao impacto, possuem baixo custo e apresentam uma larga faixa de aplicações. Possuem cadeias 

lineares e ramificadas, com forças de interação relativamente fracas. São exemplos de 

polímeros termoplásticos: polipropilenos (PP), polietilenos (PE), politereftalato de etileno 

(PET), policloreto de vinila (PVC) e o poliestireno (PS) [19]. 

Termofixos: são polímeros quando aquecidos se tornam endurecidos após o 

resfriamento, não podendo ser derretidos e reformados. No aquecimento as moléculas se 

fundem de forma irreversível e o reaquecimento não libera as ligações intermoleculares. O 

reaquecimento compromete a estrutura do material por isso os materiais termofixos são 

tipicamente considerados não recicláveis. Apresentam cadeias de ligações cruzadas. São 

exemplos de polímeros termofixos: resinas epóxi e resinas de poliéster. 

A diferença entre os polímeros termoplásticos e termofixos pode ser observado através 

do reaquecimento. Os termoplásticos ao serem aquecidos podem adquirir outra forma, enquanto 

os termofixos a sua forma não se altera. Outra forma de diferenciar é quanto á polimerização, 

os termoplásticos formam cadeias lineares e os termofixos cadeias cruzadas [16]. 

III- Heterogeneidade da cadeia: em relação a repetições de monômeros nos polímeros 

podem ser inicialmente classificados em homopolímeros e copolímeros.  

 Homopolímeros quando são aqueles que apresentam na sua estrutura uma única unidade 

repetitiva monomérica, enquanto os copolímeros possuem dois ou mais unidades repetitivas 

monoméricas diferentes, seja alternada ou aleatória, ou seja, formadas a partir de dois ou mais 

monômero [13,17]. Quando a cadeia é homogênea é homopolímero, se a cadeia é heterogênea, 
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é copolímero. Na Figura 3.2 estão ilustradas cadeias poliméricas de estruturas de homopolímero 

e copolímeros. 

Figura 3.2 – Polímeros homogêneos e heterogêneos. Cadeias poliméricas (a) Estrutura do 

Homopolímero e (b) Estrutura de Copolímero 

 

(a) (b) 

         Fonte – Adapta 

http://www.tudosobreplasticos.com/polimerizacao/homoecopo.asp 

 IV- Reação de preparação: as reações químicas de polimerização podem ocorrer por 

adição, no qual o processo durante a sua formação (reação dos monômeros) não há perda de 

massa na forma de compostos de baixo peso molecular. São obtidos por polimerização de 

adição os polímeros com: Polietilenos- (PE), Polipropilenos- (PP), Policloreto de vinila- (PVC), 

Poli (metil metacrilato) - (PMMA). Também ocorre polimerização por condensação, onde o 

polímero obtido nesse processo é feito a partir de reação de dois grupos funcionais reativos com 

eliminação de moléculas de baixo peso molecular como água, amônia ou hidrácidos. Um 

exemplo de polímero de condensação pode citar o polietilenotereftalato. 

V- Estrutura química: os polímeros podem apresentar três tipos de estruturas de cadeias. 

Cadeias lineares, ramificadas e reticulares. Os polímeros de cadeias lineares apresentam as 

unidades repetidas ligadas formando uma única cadeia.  

 Os polímeros de cadeias ramificadas possuem pequenos ramos laterais ligados à cadeia 

principal. Os polímeros de cadeias de ligação cruzada são formados por cadeias individuais de 

polímeros ligadas por correntes laterais [17]. A Figura 3.3 ilustra as estruturas das cadeias de 

um polímero. 

Figura 3.3 - Tipos de estruturas de cadeias polimericas

 

Cadeia linear.                 b) Cadeia ramificada.           c)  Cadeias de ligação cruzada 
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Fonte – Adaptada de NEVES. D. Tecnologia de Manufatura. Processamento de Polímeros 

VI- Comportamento mecânico: em relação a resistência mecânica ocorre dependendo 

do material. Para os polímeros plásticos rígidos ou flexíveis em temperatura ambiente são 

possíveis de serem moldados, por ação isolada ou conjunta de calor e pressão. Os polímeros 

elastômeros possuem como principal característica a elasticidade, podendo, em condições 

normais, deformar-se e rapidamente voltar ao seu estado inicial [17]. 

 Quanto à aplicação dos polímeros no cotidiano, atualmente os polímeros sintéticos são 

mais utilizados devido serem mais viáveis no ponto de vista econômico e prático. A sua 

aplicação no cotidiano depende da utilidade desejada entre as quais se têm a fabricação 

embalagens, sacolas plástica, objetos plásticos (copos, brinquedos), materiais elétricos, painéis 

e etc. Os polímeros também são utilizados como materiais isolantes elétricos ou térmicos, 

podendo ser dopado e se transformar em um material que conduza impulsos elétricos, em 

capacitores dielétricos, em janelas ou na camada adesiva entre os vidros de janelas de veículos 

(vidros de segurança), em materiais de propriedades ópticas e como materiais de implantes 

cirúrgicos em tecidos humanos [13]. 

 

3.2 POLI (VINIL ÁLCOOL) 

 

 Poli (vinil álcool) - PVA é um polímero semicristalino sintético produzido pela reação 

de polimerização do acetato de vinila em solução alcoólica em hidrólise alcalina, que pode ser 

obtido de com diferentes graus de hidrólise.  

 A Figura 3.4 ilustra uma reação de polimerização hipotética na produção do PVA a 

partir do acetato de vinila seguido de reação de hidrólise do poli (acetato de vinila) em poli 

(álcool vinílico).  

Figura 3.4 – Reação de hidrólise do poli (acetato de vinila) em poli (álcool vinílico) 

 

Fonte – Adaptada de GUERRINI, Lilia M. et al. 

 A estrutura do polímero pode não apresentar a presença do acetato dependem, sua 

permanência na molécula depende do grau da polimerização e do grau de hidrólise do polímero. 
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No geral quando estão 100% hidrolisado seu polímero é representado por sua fórmula 

molecular [-CH2CHOH-]n. A estrutura molecular do poli (vinil álcool) contém uma longa 

cadeia de átomos de carbono, à qual são ligados átomos de hidrogênio e radicais de hidroxila 

(OH).  

 Na saponificação do poli (acetato de vinila) tem-se como produtos poli (vinilálcool) e o 

éster chamado de acetato de metila. Além de grupos de ésteres outros produtos como ésteres 

residuais não saponificados e grupos hidroxilas estão presentes na reação. 

 Dentre de suas características destacam-se por ser altamente solúveis em água, tem 

acessibilidade de baixo custo, e ser um produto atóxico, hidrossolúvel, transparente, podendo 

ser aplicada na formação de películas com espessuras variadas. É resistente a óleos, gorduras e 

solventes e impermeável à maior parte dos gases [18]. Possui várias aplicações em diferentes 

áreas, como na medicina, farmacêutica em embalagens de medicamentos, biossensores e 

adesivo para materiais porosos quando se encontra em emulsão líquida.  

 As suas propriedades físicas variam de acordo com o grau de hidrólise. É um polímero 

que possui excelente resistência química, resistência à tração, compressão e abrasão. Quanto à 

solubilidade, existe uma relação entre a solubilidade em água e o grau hidrólise, do grau de 

polimerização e da temperatura da solução. Quanto maior o número de OH- mais fortes serão 

as ligações de hidrogênio entre grupos hidroxilas intramoleculares e intermoleculares, 

impedindo sua solubilização em água [20, 22]. Isto explica quanto maior o grau de hidrolise 

menor a solubilidade a temperatura ambiente. Portanto se o polímero de poli (vinil álcool) tiver 

um alto grau de hidrolise maior será a temperatura para a solubilização. Quanto ao poli (vinil 

álcool) que apresentam grupos acetatos na sua estrutura, indica que o polímero foi parcialmente 

hidrolisado e por isso se tornam hidrófobos, assim enfraquecem as ligações intermoleculares e 

intermoleculares dos grupos hidroxila vizinhos, portanto, assim a presença de grupos acetatos 

aumentam solubilidade em água, a frio [18, 19]. 

 Uma observação importante que mesmo após a dissolução em elevada temperatura o 

poli (vinil álcool) mantém-se dissolvido em solução aquosa mesmo quando resfriada para a 

temperatura ambiente. A relação entre o percentual de hidroxilas no copolímero final, após a 

reação de hidrólise, e o número total inicial de radicais de ácido acético representa o grau de 

hidrólise (GH) do PVA [18, 21, 22]. 

 

3.3 PLASTIFICANTES 
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 São compostos utilizados como aditivo em materiais poliméricos com finalidade de 

melhorar a processabilidade e aumentar a flexibilidade. Sua principal função ao ser adicionado 

aos polímeros é formar um material homogêneo, macio, flexível e mais fácil de processar do 

que o próprio polímero [25]. Segundo teoria do gel foi desenvolvida por Aiken (1947) os 

plastificantes são composto não voláteis e quando misturado com o polímero atua como 

solvente separando e diminuindo a intensidade da interação forças de Van der Walls entre as 

moléculas e do polímero que permite reduzir a sua rigidez e consequentemente aumentando a 

flexibilidade da cadeia polimérica, reduzindo a viscosidade do sistema, aumentando a 

mobilidade das macromoléculas, com isso a dureza e flexibilidade do produto são alteradas 

[26]. Entre os plastificantes mais utilizados são: glicerol, sorbitol e etileno glicol. 

 

3.4 GLICEROL 

 

  É um composto comercialmente conhecido por glicerina ou glicerol e pela IUPAC de 

propano 1,2,3- triol, obtido sinteticamente a partir de matérias-primas petroquímicas, tendo na 

sua molécula três grupos de hidroxila, ilustrado na Figura 3.5, tornando bastante higroscópico 

tendo boa solubilidade em água e álcool, enquanto são pouco solúveis em éter, acetato de etila 

e dioxano e insolúvel em compostos de hidrocarbonetos [23]. A presença de três de hidroxilas 

na estrutura forma ligações de hidrogênio intramoleculares e intermoleculares, com que 

justifica ter alta solubilidade em água, isto, devido à ocorrência de combinação de ligações de 

hidrogênios intramoleculares e solvatação intermolecular das hidroxilas. É um líquido viscoso 

e transparente, que possui sabor adocicado e atóxico, pode ser utilizado como matéria prima 

para a produção de diversos produtos como, por exemplo, os cosméticos e aditivos de 

alimentos. O glicerol é também utilizado como plastificante em polímeros hidrofílicos [24]. 

Figura 3.5 - Estruturas das moléculas de glicerol 
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Fonte:http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ Acessada em 08/11/2018 

3.6 MATERIAIS MAGNÉTICOS 

 

 Os materiais magnéticos são bastante utilizados no desenvolvimento tecnológico seja 

com aplicações tradicionais, ou em novas aplicações como gravação magnética. No cotidiano 

o magnetismo dos materiais pode ser observado macroscopicamente pela ação de certos 

materiais atraírem ou repelir outro. O magnetismo da matéria é uma propriedade intrínseca de 

materiais e está relacionado na origem da estrutura eletrônica dos átomos ao momento angular 

do orbital e ao momento angular do spin. Certos materiais geram um campo magnético sem a 

presença de uma corrente elétrica. Um campo magnético pode ser gerado a partir de uma 

circulação de corrente elétrica num condutor, tomando como exemplo a obtenção de campos 

magnéticos a partir da corrente elétrica, quando um condutor enrolado em forma de espiras, 

numa bobina, criando um campo magnético no espaço interior, bem como no exterior 

envolvente, a essa bobina, portanto como o magnetismo é uma propriedade de origem elétrica, 

então podemos dizer que está relacionada com uma carga em movimento.  

O ferro é um exemplo de um material que apresenta propriedades magnéticas. As 

substâncias magnéticas são influenciadas de alguma forma pela presença de um campo 

magnético ou intensidade do campo magnético representado por vetor H, expresso em Ampère 

por metro (A/m), enquanto a indução magnética ou densidade de fluxo magnético representado 

por vetor B medido em tesla, essa indução representa a magnitude do campo no interior de uma 

substância sujeita à ação de H, conforme a Equação 2. 

B⃗⃗ =   H⃗⃗    (SI)                                                                                                                                          (2) 

 Onde   é chamado de permeabilidade absoluta.  Em relação ao vácuo, tem-se, a 

Equação 3: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tesla
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B⃗⃗ =  μ0H⃗⃗    (SI)                                                                                                                         (3) 

 Onde 0 é a permeabilidade do vácuo, uma constante que possui valor de 4 x 10-7 H/m. 

(Henry por metro). 

 A permeabilidade magnética mostra a magnetização de um material ocorre sob a ação 

de um campo aplicado com o aumento da sua intensidade, logo a permeabilidade magnética é 

uma grandeza que mostra a diferença magnética entre os materiais. Para isso fazemos uma 

comparação entre permeabilidade absoluta e permeabilidade do vácuo. Essa comparação é 

chamada de permeabilidade relativa (𝜇𝑟). Pode-se definir permeabilidade relativa como 

representada pela Equação 5: 

𝜇𝑟= 
𝜇

𝜇0
                                                                                                                                     (4) 

 A permeabilidade relativa permite observar se um material pode ser magnetizado, ou a 

facilidade com que a intensidade do campo (B) pode ser induzida na presença de um campo 

magnético (H). A magnetização de um material é obtida através do momento de dipolo 

magnético por unidade de volume chamado de vetor de magnetização ou magnetização (M) 

que somado ao um campo aplicado (H) podemos também obter a indução magnética (B). A 

magnetização da matéria é definida pelo momento de dipolo magnético por unidade de volume 

que é expressa pelo vetor de magnetização, conforme a Equação 5. 

�⃗� = 𝜇0  (�⃗⃗� + �⃗⃗� )                                                                                                                                    

(5) 

Onde a intensidade de magnetização ou magnetização M, é medida em A/m.  

 Existe um fator de proporcionalidade entre a magnetização de um material magnético e 

o campo aplicado, chamado de susceptibilidade magnética χm, conforme representado pela 

Equação 6: 

�⃗⃗� =  
𝑚 

�⃗⃗�                                                                                                                                                 (6) 

Onde χ é adimensional. 

 A susceptibilidade magnética e permeabilidade magnética tem uma relação que pode 

ser expressa pela equação 7: 


m 

=  μr  −  1                                                                                                                       (7) 

 A magnetização dos materiais ocorre quando os dipolos magnéticos são orientados por 

uma interação entre o campo magnético e o material magnético. Os materiais magnéticos 

apresentam dipolos magnéticos em alguns sentidos, analogamente podemos comparar com 

dipolos elétricos que são chamados formados por uma carga elétrica positiva e uma negativa, 
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já o dipolo magnético pode ser estudado nos imãs representados por polos norte e sul. A origem 

dos momentos magnéticos está relacionada 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.  

 O momento magnético mais fundamental é o magnéton de Bohr (μB) que possui uma 

magnitude de 9,27 x 10-24 A.m2. Para cada elétron em um átomo, o momento de spin é ± μB. 

Muitos materiais utilizados no cotidiano apresentam propriedades magnéticas, que podem ser 

classificados, quanto a um campo magnético aplicado, como: diamagnéticos, paramagnéticos, 

ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos e supermagnéticos [27]. 

3.6.1 Materiais diamagnéticos 

 

 São aqueles que sob uma ação de um campo magnético exterior, os átomos de um 

material sofrem ligeiras perturbações nos seus elétrons gerando dipolos magnéticos nos átomos, 

os quais se opõem ao campo aplicado. Apresentam uma magnetização permanente na ausência 

de um campo magnético externo, como ilustra a Figura 3.6. 

Figura 3.6 - Dipolos magnéticos em um material diamagnético 

 

Fonte – [28] 

 As setas na figura acima representam momentos de dipolo atômico de um material 

diamagnético quando submetido a um campo externo (H). 

3.6.2 Materiais paramagnéticos 

 

 São materiais que apresentam alinhamento dos dipolos magnéticos individuais de 

átomos ou moléculas num campo aplicado. O efeito paramagnético nos materiais desaparece 

quando se retira a presença do campo magnético aplicado como ilustra a Figura 3.7. 

Figura 3.7- Dipolos magnéticos em um material paramagnético 
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Fonte – [28] 

3.6.3 Materiais ferromagnéticos 

 

 São materiais que o campo de magnetização se mantém quando se remove o campo 

aplicado. Quando um material ferromagnético sofre ação de um campo magnético os dipolos 

atômicos se alinham de forma perfeita com o campo aplicado. São exemplos de 

ferromagnéticos: ferro, níquel e cobalto, como ilustra a Figura 3.8. 

Figura 3.8- Dipolos magnéticos em um material ferromagnéticos 

 

Fonte- [28] 

 

3.6.4 Materiais ferrimagnéticos 

 

 São materiais em que os íons têm dipolos magnéticos de intensidade diferente existindo 

sempre um momento resultante. São exemplos de ferrimagnetismo: ferritas magnetitas, como 

está ilustrado a Figura 3.9. 

Figura 3.9 - Dipolos magnéticos em um material ferrimagnéticos 
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Fonte – [28] 

 

3.6.5 Materiais antiferromagnéticos 

 

 São materiais que na presença de um campo magnético, os dipolos magnéticos dos 

átomos dos materiais antiferromagnéticos alinham-se em sentidos opostos, pelo que a 

magnetização global é nula. Temos como exemplos manganês e cromo, no estado sólido e à 

temperatura ambiente. [31]. Conforme ilustrado na Figura 3.10. Comparando com os materiais 

ferromagnéticos, os materiais antiferromagnéticos são relativamente insensíveis a campos 

magnéticos, apesar de que os mesmos apresentam características semelhantes aos 

ferromagnéticos. 

Figura 3.10 - Dipolos magnéticos em um material Antiferromagnéticos 

 

Fonte – [28]  

 A caracterização de materiais magnéticos podes ser classificada por meio da 

suscetibilidade magnética e permeabilidade magnética. 

 A tabela 1 tem os exemplos de cada tipo de material magnético de acordo com a 

susceptibilidade.      
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Tabela 1 - Comportamentos magnéticos dos materiais em relação à susceptibilidade 

__________________________________________________________________________ 

Propriedade magnética.    Susceptibilidade magnética.         Exemplos 

___________________________________________________________________________            

Diamagnéticos                                0                                   Zn Cd Cu, Ag, Sn. 

                Paramagnéticos                              0                                     Al, Ca, Pt, Ti. 

                Ferromagnéticos                            0                                   Fe, o Ni e o Co. 

                Ferrimagnéticos                             0                               Ferritas, óxidos metálicos. 

                Antiferromagnéticos                      0                                  MnO, FeO, CoO, NiO. 

___________________________________________________________________________ 

 

Fonte – [30] 

 Pode-se destacar ainda existência de um sexto tipo de material magnético, identificado 

com supermagnético, em que esse tipo de comportamento magnético surge em materiais com 

partículas nanométrica que contém domínio único. Os momentos magnéticos dos materiais 

supermagnéticos são facilmente removidos de posição na presença de um campo aplicado [29]. 

3.6.6 Domínio magnético 

 

 Alguns materiais magnéticos como exemplo o ferro apresenta regiões microscópicas em 

que os elétrons estão alinhados de forma espontânea, chamadas de regiões de domínios 

magnéticos. Os domínios vizinhos são separados por uma parede e cada um está magnetizado 

com sua magnetização de saturação, como pode ser visto na Figura 3.11. 

Figura 3.11- Domínios magnéticos vizinhos separados por uma parede. 

 

Fonte – [30]  
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Em um material não magnetizado os domínios estão distribuídos de forma aleatória com um 

campo magnético (H) igual a zero, ilustrado na figura 3.12. 

Figura 3.12- Domínios magnéticos distribuídos de forma aleatória 

 

Fonte – [30] 

 Porem existe região dentro do material onde todos os domínios têm o mesmo 

alinhamento magnético, comportando-se como um pequeno imã permanente.  

Microscopicamente dentro desses materiais existem muitas regiões com um número de 

domínios magnético. Se o material que está sob uma ação de um campo magnético externo os 

domínios se apresenta de forma alinhada, na medida em que o campo vai aumentando e ficando 

intenso, todos os domínios tendem a ficar na mesma direção conforme a Figura 3.13. É 

importante salientar que no momento inicial, o alinhamento é obtido de maneira relativamente 

fácil, onde, muitos dos domínios se alinham rapidamente.  

Figura 3.13- Domínios magnéticos distribuídos de forma alinhada 

 

Fonte – [30] 

 Um imã é um exemplo da presença dos domínios magnéticos, que possui polos norte e 

sul. Quando esses polos apontam para direções aleatórias, suas propriedades magnéticas se 

anulam, pois no átomo, os spins dos elétrons se comportam como imã, então, nos materiais 

magnéticos, o campo total magnético dos spins dos elétrons é zero, isso porque eles se anulam 

naturalmente ou estão alinhados de formas aleatórias ocorrendo uma desmagnetização do 

material. Se a maioria dos domínios estiver apontando para uma mesma direção, eles combinam 

seus campos magnéticos para formar um campo magnético maior e tão mais intenso quanto 

maior for o número de domínios. Quando um campo é aplicado os spins ficam alinhados e o 

material fica magnetizado até certo ponto, chamado de magnetização saturada. Nesse ponto os 
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domínios mudam de forma e tamanho, logo a amostra do material se torna um único domínio, 

isto está ilustrado na Figura 3.14. 

                Figura 3.14 - Comportamento do alinhamento de domínios magnéticos 

 

Fonte – [30] 

3.6.7 Curva de histerese. 

 

 A magnetização de um material pode ser verificada através da curva de magnetização, 

submetendo esse material magnético a um campo magnético externo. Essa é chamada de curva 

de histerese onde mostra o gráfico da magnetização (M) ou fluxo magnético (B) em função do 

campo magnético aplicado H, geralmente aplicados materiais ferromagnéticos.  

Quando um fluxo magnético (B) está em função do campo magnético aplicado (H), a 

corrente aumenta gradualmente, a partir do ponto inicial “O” onde fluxo magnético (B) tem 

valor zero até atingir um ponto da curva, tornando os valores de magnetização quase constante, 

chegando ao valor da magnetização de saturação (Bsat), nesse ponto os momentos magnéticos 

estão alinhados. A partir da magnetização de saturação (Bsat) o valor só aumenta se aumentar o 

campo magnético aplicado (H). Na medida em que o campo magnético aplicado (H) vai 

diminuindo gradualmente a partir do ponto de saturação, não há uma diminuição 

correspondente da magnetização. A movimentação das fronteiras dos domínios de um material 

ferromagnético não é completamente reversível, e parte da magnetização permanece no 

material mesmo quando o campo magnético aplicado H é reduzido à zero, essa magnetização 

residual é chamada de magnetização remanescente (Br). Quando a corrente é invertida, o campo 

magnético aplicado (H) tem direção oposta ao campo magnético aplicado (H) tem direção 

oposta à inicial e o fluxo magnético (B) vai diminuindo até valor zero, sendo o campo magnético 

aplicado é chamado de campo coercitivo (HC). Para chegar ao outro ponto de saturação P2, 

temos um fluxo magnético de saturação (-Bsat), deve-se aumentar a corrente na direção oposta. 
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Quando a corrente é aumentada até o ponto P1, o ciclo formado é chamado de curva de histerese 

ou ciclo de histerese. Este ciclo está ilustrado na Figura 3.15. 

Figura 3.15- Curva de histerese ou ciclo de histerese 

 

               

        Fonte – [30] 

 É importante observar que o segundo quadrante representa a região de desmagnetização 

ciclo de histerese, onde ocorre à aplicação do campo reverso. Aplicação importante para o ciclo 

de histerese é estudar os materiais fáceis ou difíceis de magnetização.  

Quando o ciclo possui uma área larga, são classificados magneticamente de materiais 

de duros, são materiais difíceis de magnetização e desmagnetizados.  Quando o ciclo possui 

uma área estreita, chamamos esses materiais de macios ou moles, são materiais difíceis de 

magnetização e desmagnetizados. Conforme a Figura 3.16 pode-se observar a diferença entre 

os dois materiais 

Figura 3.16 - Curva de histerese de materiais duros e moles 
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                  Fonte – [30] 

Quando na formação do ciclo da histerese ocorre  uma produção de calor no 

interior das substâncias ferromagnéticas. A perde desse calor é chamado de perdas de 

histereses, por isso quando maior for área do ciclo maior será a perda de histerese. 

Materiais mole tem área mais estreita e menor perda. 

 

3.7 FERRITAS 

 

 As ferritas são materiais cerâmicos de características ferrimagnéticas formadas por 

misturas de óxidos com estrutura espinélio. São materiais importantes em aplicações industriais 

devido as suas propriedades magnéticas, elétricas. Dentre dessas aplicações estão os materiais 

elétricos e eletrônicos como núcleos de transformadores, cabeçotes de gravação de fitas 

magnéticas, isoladores, circuladores e transmissão de micro-ondas, isolantes, sensores [27].  

 As ferritas tem uma grande importância no uso tecnológico por ser um material 

cerâmico magnético, seu uso depende de sua estrutura. 

 O produto desse tipo de cerâmica ocorre pela reação entre óxido de ferro (hematita-

Fe2O3) e outros óxidos metálicos divalentes como óxido de cobre (CuO), óxido de níquel (NiO), 

óxido de zinco (ZnO), óxido de manganês (MnO) ou mais alguns, conforme a ferrita desejada.  

 As ferritas têm fórmula química M2+Fe2
3+O4, sendo que M representa um metal de 

transição divalente (Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Ba2+, Sr2+, Cu2+ e Zn2+). De acordo com a sua 

estrutura cristalina as ferritas podem ser classificadas como; espinélio (ex: CoFe2O4), granadas 

(ex: Y3Fe5O12), hexagonal (ex: BaFe12O19) e perovskitas (ex: YFeO3), onde o óxido de ferro 

(Fe2O3) está presente como material básico em todas as estruturas[27]. Como material 

magnético as ferritas podem classificadas como dura ou mole. 

 A estrutura do espinélio conforme a Figura 3.17 é uma célula unitária é constituída de 

oito fórmulas mínimas, de modo que cada cela possui 32 ânions oxigênio, 8 cátions divalentes 

e 16 cátions trivalentes. Ao todo são 96 interstícios, onde 64 posições tetraédricas e 32 posições 

octaédricas; porém, apenas 8 das 64 posições tetraédricas e 16 das 32 posições octaédricas que 

são ocupadas por cátions, sendo as restantes posições do ânion oxigênio. A célula unitária de 

um espinélio está na Figura 3.17. 

Figura 3.17 - Célula unitária de materiais cerâmicos de características espinélio. 
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Fonte – [27] 

 Estrutura da célula unitária cúbica espinélio constituída de oito formulas mínimas (a) e 

(b) com sítios tetraédricos (c) e octaédricos (d), conforme as Tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 – Tipos de espinélio com distribuição dos sítios na ferrita de níquel. 

___________________________________________________________________________ 

     Espinélio                     Fórmula                     Sitio tetraédrico                 Sítio octaédrico 

___________________________________________________________________________ 

       Normal                      A[B2]O4                                      A                                     B 

       Inverso                       B[AB]O4                                       B                                   A/B 

___________________________________________________________________________ 

Fonte – Autor, (2018) 

Tabela 3 – Distribuição das posições ocupadas dos cátions nos sítios das estruturas espinélio normal e inversa. 

___________________________________________________________________________ 

               Sitio              Posições                   Posições             Espinélio             Espinélio 

                                  disponíveis             ocupadas.             normal                     inverso 

___________________________________________________________________________ 

           Tetraédrico            64                         8                    8M2+                              8Fe3+ 

           Octaédrico             32                         16                 16Fe3+                      8Fe3+ e 8M2+ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Fonte – [31] 

3.7.1 Ferrita de níquel 
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 A ferrita de níquel (NiFe2O4) é um material cerâmico obtido por reação em estado sólido 

de mistura de óxido de níquel e óxido de ferro. Apresenta estrutura de espinélio inverso e 

característica ferrimagnético mole, possuí baixo campo coercitivo e alta permeabilidade, 

apresenta relativamente alta resistividade elétrica, dureza mecânica, estabilidade química e 

custos razoáveis, que permite ser utilizada em uma ampla variedade de aplicações de diversos 

dispositivos eletrônicos [32].  

 As propriedades magnéticas específicas desse tipo de material dependem do grau de 

densificação e da microestrutura do produto final que, por sua vez, se vinculam a fatores, tais 

como características do pó e parâmetros de sinterização [34]. Os métodos convencionais dos 

pós de NiFe2O4, são obtidos por reação em estado sólido de mistura de óxidos, porem tem sido 

desenvolvido outros métodos alternativos de síntese, com intuito de melhorar o controle das 

características do pó, principalmente pureza, morfologia e tamanho médio das partículas. 

Os metodos alternativos utilizados são: coprecipitação química, síntese hidrotermal, sol gel, 

citrato precursor e de combustão [34]. 

 Como material ferrimagnético a ferrita de níquel apresenta suas propriedades 

magnéticas devido a existência de íons magnéticos na sua estrutura cristalina, sendo 

considerado como um material ferrimagnético mole, devido possuir baixo campo coercitivo 

(Hc) e alta permeabilidade magnética (µ). O seu momento magnético ocorre pela distribuição 

dos íons e momentos magnéticos em um cancelamento nos momentos magnéticos dos íons 

ferro sendo o níquel responsável pela magnetização resultante. O momento magnético do íon 

de presente está relacionado com o spin eletrônico, para calcular, deve-se considerar que cada 

elétron desemparelhado no spin produz um momento magnético medido como 1 magnéton 

Bohr (1µb). O seu ferrimagnetismo ocorre devido à rotação antiparalela dos íons Fe3+ do sítio 

tetraédrico e dos íons Ni2+ dos sítios octaédricos. A Figura 3.18 apresenta a estrutura cristalina 

da ferrita de níquel. 

Figura 3.18 - Estrutura cristalina da Ferrita de níquel 
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Fonte [35] 

 A teoria de Bohr diz que os momentos magnéticos para os íons de Ni2+, Fe3+ e Fe2+ 

apresentam momento magnético de Bohr com os seguintes valores 2, 3 e 4b, respectivamente. 

Com esses parâmetros o cálculo do momento magnético teórico líquido para amostra de ferrita 

de níquel igual 16b. Para uma célula unitária do espinélio inverso de ferrita de níquel, 

podemos representar através da fórmula (Fe1-x) [NixFe1+x]O4, com os íons de Fe3+ distribuídos 

igualmente nas posições tetraédrica e octaédrica da rede. Para x= 1 o momento magnético 

líquido teórico calculado da rede dos espinélio NiFe2O4 é 2 μB. A ferrita de níquel é considerada 

como um material ferrimagnético mole, pois possuí baixo campo coercitivo e alta 

permeabilidade. 

3.8 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DAS FERRITAS 

 

 Ultimamente aumenta mais a exigência na produção de materiais feitos de acordo com 

as necessidades especifica para a sua aplicação. Portanto, estudos e pesquisas na área da ciência 

e da tecnologia tem-se avançado bastante. Entre esses materiais as ferritas são materiais que 

mais tem sido utilizado em diversas áreas da tecnologia, pois apresentam excelentes 

propriedades, tais como elevada estabilidade termodinâmica, condutividade elétrica, atividade 

catalítica e resistência à corrosão. 

    A produção de ferrita começou a partir de 1945 por Kato e Takesi [36], produzir esse 

tipo de material de boa qualidade e boas propriedades tem sido um desafio, tendo em vista que 

não é fácil produzir ferritas policristalinas, que apresentem boas propriedades, visto que o 

principal problema encontrado está no fato que muitas das propriedades necessárias para as 

aplicações das ferritas não são intrínsecas, mas sim extrínsecas [37]. Então para obter ferritas 

de boa qualidade é necessário saber escolher um processo químico apropriado [38]. Geralmente 

são processadas utilizando o método cerâmico convencional, que parte da mistura dos óxidos 

mediante moagem de alta energia. No entanto o produto pode apresentar pouca homogeneidade 

e presença de fases não desejadas [38]. 
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 O método cerâmico convencional é utilizado em grande escala na indústria. Ele ocorre 

com a mistura de óxidos em moinhos de bolas em alta energia, no entanto esse método é 

desvantajoso porque apresenta fases indesejadas no processo, bem como baixa homogeneidade. 

Porém foi criado métodos mais vantajosos chamados de métodos não convencionais que foram 

desenvolvidos visando principalmente, o controle macroestrutural e das propriedades 

eletromagnéticas por meio do controle das características dos pós (pureza, homogeneidade 

química, morfologia e tamanho médio das partículas) [38]. Entre os vários métodos de síntese, 

podemos destacar: hidrotermal, sol-gel, co-precipitação, Pechini tradicional, síntese por reação 

de combustão [39]. 

 

3.8.1 MÉTODO DE COMBUSTÃO 

 

 O processo de síntese por reação de combustão se caracteriza por misturar os 

precursores (nitratos, acetatos ou carbonatos) dos cátions desejados numa cápsula de porcelana, 

sílica vítrea ou ainda em béquer, utilizando algum combustível apropriado no meio reacional. 

Esses combustíveis podem ser, por exemplo, ureia, glicina, hidrazina maleica, ácido cítrico, 

tetraformol, e carboidrazina, junto com um pouco de água formando uma solução, e levar o 

meio reacional a uma fonte externa de aquecimento para ocorrer à ignição [40]. 

As fontes de aquecimento externas podem ser placa de aquecimento, mufla ou forno 

microondas. O tempo de duração do processo depende da fonte de aquecimento e dos reagentes 

usados.  

Dentre às vantagens do método de síntese por reação de combustão, se destaca a rapidez 

do processo, baixo custo e a obtenção de produtos monofásicos com partículas em escala 

nanométrica, como elevada área superficial, alto grau de pureza e boa homogeneidade [41]. 

 Devido essas vantagens é bastante utilizada para obtenção de determinados materiais de 

ferritas. A reação generalizada do processo na síntese de materiais cerâmicos como as ferritas, 

segue representada pela Equação 8 da reação balanceada pelos coeficientes molares n1, n2, n3 e 

n4. 

n1 precursor + n2 combustível   n3 Ferrita + n4 gases                                                             (8) 

 O método de combustão é um método autossustentável após o início da reação atinge 

altas temperaturas, formando uma reação exotérmica. O calor liberado pela queima do 

combustível deve ser satisfatório para a formação dos produtos desejados, pois é um processo 

que ocorre através de uma reação exotérmica acontecendo de forma muito rápida, tendo como 
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resultado esperado um pó como produto. A temperatura da reação de combustão é variável em 

alguns pontos superfície da mistura, fazendo com que o processo não seja isotérmico. 

 A escolha do combustível e a quantidade usada para o bom desenvolvimento da síntese 

devem considerar alguns fatores como: entalpia de formação do produto, evaporação dos 

compostos orgânicos e perdas de calor para o ambiente. 

 O processo experimental dessa síntese se desenvolve em pouco espaço de tempo, 

ocorrendo a cristalização e formação de pós, com grande quantidade de gases liberados, o que 

tende a minimizar o estado de aglomeração das partículas que se formam. 

 O método de combustão é um processo simples que não envolve várias etapas, e o seu 

produto forma-se um pó sempre em escala nanométrica de elevado grau de pureza e boa 

homogeneidade química [42]. 

 Sobre os fatores que influenciam o processo, podemos destacar: 

                 Forma de aquecimento que pode influenciar no sucesso de obtenção do produto. 

                 Tipo de combustível utilizado e a relação combustível/oxidante. 

 O sucesso do método de reação de combustão é devido a uma mistura íntima entre os 

constituintes junto à utilização de um combustível adequado ou agente de complexação em um 

meio aquoso e uma reação exotérmica entre o combustível e o oxidante.  

Quanto às características do pó obtido nesse processo entre eles o tamanho de cristalito, área 

superficial, extensão e natureza de aglomeração são primariamente governados por entalpia ou 

chama da temperatura gerada durante a combustão, que em si é dependente da natureza e da 

proporção combustível e combustível/oxidante [43].  

Termodinamicamente a reação de combustão à medida que a relação 

combustível/oxidante aumenta, a quantidade de gases produzidos e a temperatura adiabática da 

chama também aumentam. Em geral, um bom combustível não deve reagir violentamente nem 

produzir gases tóxicos, e deve atuar como um agente complexante para cátions metálicos [43]. 

A quantidade de gases liberados na reação determina o tamanho das partículas do material 

obtido, quando se utiliza combustíveis que produz grande quantidade de gases tendem a formar 

produtos com menor tamanhos de grãos.  

 O método de combustão utiliza como princípio a química dos propelentes e explosivos 

para promover uma reação de uma mistura redox, que contém presentes íons metálicos de 

interesse como oxidantes e um combustível, como redutor. A estequiometria da reação pode ser 

calculada pela relação entre a valência total dos oxidantes e do combustível, que possibilita ter 

uma melhor relação da mistura estequiométrica. A composição estequiométrica inicial da 
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mistura foi calculada através da Equação 9 utilizando as valências dos elementos reativos, de 

modo a favorecer a relação oxidante/combustível = 1 [44, 45]. 

 =  
(coeficiente dos compostos oxidantes x valência)

(coefientes dos compostos redutroes x valência)
                                                         (9)                                     

Sendo que  é o coeficiente de equivalência. A razão da mistura entre combustíveis e 

oxidantes utilizadas em uma reação de combustão pode ser analisada de acordo com a Tabela 

4. 

Tabela 4 – coeficiente de equivalência da relação oxidante/combustível 

 

Equivalência                          Valor                          Combustível 

          Maior                                 1                              Deficiente 

                                   Igual                                  1                              Balanceada 

                                   Menor                                1                              Excesso 

                                                                                        Fonte – [46] 

 A reação da síntese de combustão depende de dois fatores, como, a energia liberada pela 

combustão e a quantidade de gases liberados na reação. Esses fatores estão relacionados com o 

tipo de combustível utilizado, dependendo do combustível eles podem ser controlados.  

 Quando ocorre o excesso de combustível na reação os gases gerados automaticamente 

são liberados de forma mais rápida, fazendo com que ocorra uma maior dissipação de energia, 

ou seja, menor será a quantidade de energia disponível para a sinterização e cristalização 

evitando-se a formação de aglomerados duros e/ou crescimento das partículas [47]. 

 Quanto a liberação de gases pode ocorrer uma perda das características estruturais do 

pó, isto é, se ocorrer uma grande liberação de gases, o pó poderá apresenta menos 

microporosidade e cristalinidade [9] 

 A ureia é o combustível favoravelmente indicado do processo síntese de combustão 

devido ao fato de sua capacidade de gerar uma quantidade menor de gases em relação aos 

demais combustíveis, portanto conseguindo atingir temperaturas mais elevadas. Como o 

processo é autossustentável, ocorre formação da porosidade após liberação de gases. O valor 

da temperatura aumenta de acordo com os volumes de gases dissipados, pois quanto maior for 

à quantidade dissipado, menor é a elevação da temperatura de calcinação dos óxidos. 

 Quanto à escolha dos precursores dos sais de nitratos metálicos se dá pelo fato de serem 

hidrossolúveis, pois ás moléculas de água não interfere a reação de combustão.  
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3.9 COMPÓSITOS 

 

 Compósito é um material natural ou sintético, formado pela combinação de dois ou mais 

micro ou macro constituintes, diferentes na forma e na composição química, para obter um 

material com as propriedades diferentes presentes em seus constituintes de origem. O 

compósito obtido pode ou não apresentar uma interface de separação entre os componentes que 

na maioria dos casos são insolúveis um no outro [48]. A Figura 3.19 representa a formação de 

compósito. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19- Ilustração da composição formação de compósito. 

 

Fonte – [49] 

 Os compósitos são constituídos por uma fase contínua chamada de matriz, e por uma 

fase dispersa chamada de carga ou componente de reforço. A matriz envolve e unir as cargas 

protegendo-os de danos físicos e da ação agressiva do ambiente circundante [50]. 

 As propriedades das cargas são fundamentais para determinação das propriedades 

mecânicas do compósito. 

Quanto a fase continua os compósitos podem ser classificados por: compósito de matriz 

cerâmica, de matriz metálica ou de matriz polimérica. 

Os compósitos de matriz cerâmica que apresentam matrizes como silicatos fibras metálicas, 

óxidos e silicietos, tais como alumina, carbetos de silício, zircônia e etc. São usados geralmente 

na construção civil. Apresentam fragilidade em temperatura ambiente quando recebem algum 

tipo de impacto ou outra solicitação mecânica, tem alta sensibilidade a choques térmicos e a 

baixa condutibilidade térmica [50]. 
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 Os compósitos de matriz metálica são formados com um metal de baixa densidade, 

geralmente são utilizados como matrizes materiais como o alumínio ou magnésio. Este tipo de 

compósito possui maior resistência e dureza, suporta maiores temperaturas de trabalho e possuir 

maior resistência ao desgaste. Os compósitos de matriz metálica pertencem a uma classe de 

materiais que combinam uma matriz metálica com um componente de reforço, geralmente 

cerâmico sob a forma de fibras ou partículas, resultando em um produto com características e 

propriedades intermediárias entre as dos materiais que os originam [48]. 

 As matrizes dos compósitos poliméricos podem ser de materiais polímeros 

termorrígidos ou termoplásticos e o material disperso podem ser fibras ou cerâmicas (ferritas).  

Os critérios para a escolha dos polímeros que constitui a matriz são baseados na 

flexibilidade, moldabilidade. Quanto maior a concentração da carga cerâmica maior será a 

influência nos resultados eletromagnéticos. A elevação da concentração da carga pode 

influenciar na flexibilidade do material e também ocorrer o efeito de percolação. Este efeito 

influencia uma mudança no estado de dispersão da carga na matriz polimérica criando formação 

de uma rede devido ao excesso de aglomerados. Esse efeito pode influenciar os resultados 

eletromagnéticos [30]. 

 Os compósitos de matriz polimérica apresentam resistência e dureza inferiores quando 

comparadas com compósitos de metais ou cerâmicas. Podem ser fabricados processos variados. 

Esses processos variam de simples métodos manuais para métodos automatizados que 

permitem produzir uma grande quantidade de componentes de alta complexidade [48].  

Dentre dos métodos de obtenção dos compósitos de matriz polimérica se encontra a 

mistura mecânica dos componentes fundidos ou através da dissolução dos componentes em 

solventes comum e posterior eliminação do solvente [30]. As matrizes mais usadas são 

poliéster, epóxi, polivinil, poliamida, polipropileno e poliéster.  

 O processamento de compósitos de matriz polimérica é de baixo custo e a incorporação 

de fases resistentes apresentam vantagens como: alta rigidez específica, alta resistência 

mecânica, boa resistência à abrasão boa resistência ao impacto enquanto as desvantagens são: 

baixa resistência a altas temperaturas e alto coeficiente de expansão térmica. As aplicações no 

cotidiano são em diversas áreas como aeroespaciais, na indústria naval, automotiva, balística, 

química, biomédica, elétrica, equipamentos esportivos [30] 

 

3.10 NANOCOMPÓSITOS 

 

https://engenheirodemateriais.wordpress.com/2016/02/24/conheca-o-provavel-substituto-do-aluminio-como-metal-estrutural-de-baixo-peso/
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Nanocompósitos é uma classe de materiais que apresentam dimensões de fases muito 

finas, entre 1-100nm, formados por materiais poliméricos e cerâmicos [51]. De acordo com 

estudos apresentam melhoria e aperfeiçoamento em relação às propriedades quando 

comparada ao micro e macrocompósitos, essas propriedades são: mecânicas, elétricas, ópticas, 

magnéticas, diminuição do coeficiente de expansão térmica, aumento da resistência ao 

inchamento e aumenta à condutividade iônica [52].  

Os nanocompósitos são matérias que podem ser aplicados no cotidiano em diversas 

áreas: 

 ● Microinformática na fabricação de microchips;  

 ● Medicina; 

 ● Bioquímica na preparação de fármacos; 

 ● Odontologia;  

 ● Indústria Automobilística;  

 ● Petroquímica; 

 ● Indústria da aeronáutica; 

 ● Indústria das embalagens; 

Na sua composição o constituinte nanométrico é o material inorgânico que representa a 

fase dispersa que pode fornecer alta estabilidade mecânica e térmica e novas propriedades e 

funcionalidades que dependem da natureza química, estrutural, tamanho e cristalinidade do 

componente [53].  

 A matriz polimerica dos nanocompósitos poliméricos pode ser formados por um 

polímero termoplástica, termorrígida ou elastomérica. Os nanocompósitos são materiais 

apresentam melhores propriedades térmicas, mecânicas e de barreira, e podem ter inúmeras 

aplicações práticas. A combinação dos nanocompósitos pode ser de natureza 

inorgânica/inorgânica, inorgânica/orgânica ou ainda orgânica/orgânica. Se o nanocompósitos 

for de matriz polimérica a interface é inorgânica/orgânica.  

Quando se utiliza nanocristais como cargas, pode permitir que alcance boas propriedades 

magnéticas únicas.  

 A preparação de nanocompósitos de matriz polimérica é vantajoso devido ao baixo 

custo, pois é utilizada uma menor quantidade de carga na obtenção e mostra um elevado nível 

de desempenho nos resultados. [53] 
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3.5 MÉTODOS DE OBTENÇÃO PELO MÉTODO DE CASTING  

 

 É um método realizado por meio de processo úmido muito usado na preparação de 

filmes. Esses filmes são finos e homogêneos formados a partir de sistemas híbridos poliméricos. 

O método de Casting além de ser eficiente é fácil de trabalhar. Nesse método ocorre a 

desidratação da solução espalhada [54]. Este método serve para preparar filmes  usados 

intensivamente nas pesquisas sobre biofilmes. 

O método Casting ocorre através do espelhamento da solução formadora do filme em 

um suporte de superfície lisa e deixar secar pela evaporação do solvente e posterior obtenção 

do soluto. O processo experimental envolve a dispersão ou solubilização do biopolímeros em 

uma solução para formação de filme, seguida de evaporação do solvente.  

 O uso do método de casting obriga a produção de soluções mais concentradas e 

consequentemente com maior viscosidade para deposição por gravidade. Este processo 

apresente a vantagem de produzir filmes que podem ser submetidos a diversos testes [55].  

Apesar da técnica de casting ter sido mais empregada e discutida na pesquisa de filmes, 

esta técnica mostra bons resultados no âmbito laboratorial, porém para a produção em escala 

industrial, apresenta algumas desvantagens, como tempo de processo e custo elevados, esta 

última em função do grande gasto energético para a secagem dos filmes [56].  

 Em escala industrial existem outros métodos para obtenção de filmes plásticos 

flexíveis, por exemplo, o método de extrusão.  

 

3.11 ESTUDO E PESQUISA 

 

3.11.1. Sobre estudo e pesquisa de ferrita de níquel (NiFe2O4) 

 

 A cerâmica de ferrita de níquel (NiFe2O4) se destaca muito pela sua importância entre 

os materiais cerâmicos que apresenta propriedades magnéticas moles. Muitas pesquisas e 

estudos mostram diferentes métodos de síntese de ferrita de níquel (NiFe2O4) e sugerem várias 

aplicações para esse nanomaterial. Alguns trabalhos mais recentes nos últimos anos com ferritas 

estão listados o Quadro 1 de acordo com a referência [57]. 

Quadro 1 – Trabalhos desenvolvidos sobre sínteses de ferritas 

Autor Titulo Ano  
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Chkoundali et al. 

 

Ferrita de níquel superparamagnéticas (D = 4,4nm) através do 

método hidrólise forçada. 

2004 

Costa et al. 

 

   Nanoestruturas de Ferrita de níquel indicadas para aplicação 

em catálise obtida pelo método de reação por combustão. 

2006 

Siddique e Butt Efeito do tamanho de cristalito no grau de inversão de Ferritas 

de CuFe2O4, MnFe2O4 e NiFe2O4. aplicando a espectroscopia 

Mössbauer, sobre a NiFe2O4 os autores concluíram que ela 

assume uma configuração mista, atribuíram isso a 

permanência de alguns íons de níquel em sítios tetraédricos 

2010 

 

Ahlawat et al.  Ferrita de níquel usando método sol-gel de autocombustão 

obtiveram amostra superparamagnéticas com tamanho de 

cristalito de 9nm, esse tamanho foi calculado a partir do 

gráfico de Williamson-Hall. 

2011 

 

Lima, U.R. Otimização da síntese de nanoferritas de NiZn dopada com 

cobre e cobalto. 

2011 

A. C. Gomes Filho     

et al. 

Efeito da concentração de zinco nas características estruturais 

do sistema Ni1-xZnxFe2O4 obtido por reação de combustão 

2012 

Benrabaa et al. Usando a técnica de Co-Precipitação também produziram 

NiFe2O4 com boas propriedades catalíticas 

2012 

 

M.R.Phadatare et 

al. 

Studies on polyethylene glycol coating on NiFe2O4 

nanoparticles for biomedical applications 

2012 

Nogueira, A. S. Síntese, caracterização e aplicação de nanopartículas de 

NiFe2O4 produzidas via método sol-gel protéico. Realizou 

testes de toxicidade in vivo 

2013 

Kooti, M,  et al. Synthesis and Characterization of NiFe2O4 Magnetic 

Nanoparticles by Combustion Method 

2013 

Muniz et al. 

 

Realizaram a síntese da ferrita de níquel (NiFe2O4) pelo 

método sol-gel proteico com água de coco (Cocos nucifera). 

2013 
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M.R.Phadatare Thermodynamic, structural and magnetic studies of NiFe2O4 

nanoparticles prepared by combustion method: Effect of fuel 

2013 

Santos, P.R.C Síntese, sinterização e caracterização de ferrita de níquel  2014 

Silva, Paulo 

Antonio Macedo 

Síntese de ferritas de cobalto e níquel dopadas com zinco e 

caracterização de suas propriedades eletromagnéticas 

2015 

Sorrentino Neto, 

Antônio 

Síntese, caracterização e propriedades magnéticas de Ferritas 

de níquel – cobre. 

2016 

Marziye Parishani 

et al. 

Optical and dielectric properties of NiFe2O4 nanoparticles 

under different synthesized temperature 

2017 

 Walmir E.Pottker  

Et al 

Influence of order-disorder effects on the magnetic and optical 

properties of NiFe2O4 nanoparticles 

2018 

Fonte- [57] 

3.11.2. - Sobre estudo e pesquisa de compósitos de matriz polimérica com carga de 

materiais magnéticos. 

 Com o desenvolvimento crescente da tecnologia em diversas áreas como: na indústria 

eletrônica, comunicações, aviação, computação, médica e etc. Têm-se desenvolvido 

determinados materiais que combinam flexibilidade, baixo peso, boas propriedades mecânicas 

cuja matriz seja um polímero que tenha facilidade de se adequar em conjunto com outros 

materiais de propriedades magnéticas e elétricas, chamados de compósitos.  Alguns materiais 

cerâmicos têm sido usados como carga nesses materiais compósitos e as ferritas, podem ser 

tomadas como bons materiais magnéticos, que ser usados em conjunto com matrizes 

poliméricas em aplicações de absorção de ondas eletromagnéticas por causa de suas excelentes 

propriedades magnético e dielétrico. Muitos trabalhos são produzidos por compósitos baseado 

em matriz polimérica reforçados com Ferritas duras como Ferrita de bário ou de estrôncio ou 

com ferritas moles como ferritas de NiZn, Ni, Zn, ZnMg, Mg.  

As matrizes plásticas geralmente são resinas epóxi, polipropileno, poliamida, 

poliuretana, polietileno de alta densidade e elastômeros como borracha natural, devido aos seus 

potenciais de aplicações tecnológicas, biomédicas e industriais. Muitos pesquisa e estudos 

mostram compósitos com diferentes matrizes com carga de ferrita de níquel (NiFe2O4) e 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218316353#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218316353#!
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sugerem várias aplicações para esse nanocompósito. Alguns trabalhos mais recentes nos 

últimos dez com ferritas estão destacados de acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro 2 -  Trabalhos desenvolvidos sobre compósitos poliméricos incorporada com ferrita. 

Autor  Titulo Ano 

E.G. Paulo et al. 

 

Compósitos de Ferrita de Ni-Zn com policloropreno para 

utilização como materiais absorvedores de radar para a banda S 

2004 

Sindhu, S. et al Synthesis and characterization of ferrite nanocomposite spheres 

from hydroxylated polymers. 

2006 

Daniella C. 

BezerraI et al. 

 

Síntese de Ferrita NiFe2O4 e sua incorporação em compósitos de 

poliamida 6. Parte 1: caracterização estrutural por DRX e MEV 

dos pós e dos compósitos 

2010 

Vijutha Sunnya 

et al. 

Um absorvedor de microondas flexível baseado em 

nanocompósito de Ferrita de níquel 

2010 

Alcântara Filmes Poliméricos dopados com nanopartículas de ferrita de 

cobalto. 

2011 

 

Rubio et al. Síntese e caracterização estrutural de compósitos 

magnetoelétricos a base de PVDF e CoFe2O4 

2012 

Boon, M. S. et al Magnetic, dielectric and thermal stability of Ni–Zn ferrite-epoxy 

composite thin films for electronic applications 

2012 

YanWang. 

et al 

Preparation and electromagnetic properties of 

Polyaniline(polypyrrole)-BaFe12O19/Ni0.8Zn0.2Fe2O4 ferrite 

nanocompósitos. 

2012 

Fulco Comportamento magnético do compósito de matriz polimérica 

com adição de Ferritas. 

2013 

 

Bayat et al. 

Eficácia da blindagem de interferência eletromagnética do 

compósito híbrido multifuncional Fe3O4 / nanofibras de carbono 

2014 

 

Trombini, 

Influência da NiFe2O4 na formação da fase β em compósitos 

magnetoelétricos a base de PVDF 

2014 
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Khairy, M. Synthesis, characterization, magnetic and electrical properties of 

polyaniline/NiFe2O4 nanocomposite. 

2014 

Xiaogu Huang et 

al 

Tunable electromagnetic properties and enhanced microwave 

absorption ability of flaky graphite/cobalt zinc ferrite composites 

2016 

Pires, et al. Avaliação das propriedades térmicas e estruturais do compósito 

de Polipropileno e Ferrita de Bário, destinados à tecnologia 

assistiva. 

2016 

Dan Donescu, et 

al 

Synthesis and magnetic properties of inverted core-shell 

polyaniline-ferrite composite 

2017 

Nassim Nasser 

Ali a 

Comparative study of microwave absorption characteristics of 

(Polyaniline/NiZn ferrite) nanocomposites with different ferrite 

percentages 

2018 

Nassim Nasser 

et al. 

Design of lightweight broadband microwave absorbers in the X-

band based on (polyaniline/MnNiZn ferrite) nanocomposites 

2018 

Fonte – Autor, (2018) 

 

4 METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO. 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1.1 Materiais 

 Balança Analítica, Espátulas, Cadinho de vítrea, Placa Aquecedora, Mufla, Becker, 

Bastão de Vidro e Placa de Petri, Peneira Tyler mesh 274, Gral e pistilo. 

 

4.1.2 Reagentes 

 Para a síntese do pó de ferrita de níquel (NiFe2O4) e preparação do filme polimérico 

foram utilizados os seguintes reagentes, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Reagentes, fórmulas, Marcas e massa molar. 

Reagentes.                              Fórmula.                            Marca                       MM (g.mol-1) 
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*Nitrato de níquel                   Ni(NO3)2. 6H2O              VETEC                              290.81 

Hexahidratado 

*Nitrato de ferro (III)             Fe(NO3)3.9H2O        SIGMA-ALDRICH                403.95 

Nonohidratado 

*Ureia                                     CO(NH2)2                                   VETEC                             60,06 g 

*Poly(vinilalcool)- 99+%     (C2H4O)n                    SIGMA-ALDRICH             89000-9800 

Hidrolisado                               

*Glicerol                                  C3H8O3                                         Reagen                              92,09 

*Todos os reagentes possuem pureza igual a 98%. 

Fonte – Autor, (2018) 

 

4.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para a obtenção da ferrita de níquel uma solução redox de nitratos metálicos e uréia 

foram preparadas de acordo com a composição estequiométrica estabelecida de acordo 

com os conceitos da química dos propelentes [45]. 

As nanopartículas da cerâmica foram preparadas e sintetizadas de acordo com as 

quantidades estequiométricas dos precursores metálicos que foram dissolvidos em água 

destilada obedecendo à relação molar de 1Ni2+: 2Fe3+, ou seja, na proporção 1:2. 

A síntese de um pó pelo método de reação por combustão, a proporção da mistura inicial 

pode ser calculada de acordo com as valências dos reagentes, aplicando a Equação 10, de acordo 

com os conceitos da química dos propelentes [45]. 

 ∑valências oxidantes + ∑ valências redutoras = 0                                                                (10) 

  A obtenção da ferrita de níquel de acordo com os precursores utilizados na equação 

química é representada por: 

Ni(NO3)2٠6H2O + Fe(NO3)3٠9H2O + CO(NH2)2   NiFe2O4   +  GASES                           (11) 

Os valores dos coeficientes estequiométricos dos reagentes da equação 11 são 

calculados pelas valências dos reagentes, utilizando os valores das valências de cada elemento 

de nitrogênio (N), oxigênio (O), carbono (C), hidrogênio (H), ferro (Fe) e níquel (Ni) presentes 

nos produtos da reação de produção de ferritas de níquel e os valores do nox são 0, -2, +4, +1, 

+3, +2 para cada elemento, respectivamente [45]. Assim valor de valência resultante de cada 

reagente será de acordo com os cálculos a seguir:  

Fe(NO3)3= [+3+ 0 + (-2). 9] = -15 

Ni(NO3)2 = = [+2+ 0 + (-2). 6] = -10 
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CO(NH2)2 = [ -2 +0 + (+1). 4] = + 6 

 De acordo com a relação representada pela Equação 10 podemos calcular o valor da 

quantidade molar da ureia a ser utilizada para obtermos um mol da ferrita. 

(-10) + 2(-15) + n (+6) = 0 

Logo 

n = 6,66 mols de ureia 

 Onde n é número de moles de ureia necessário como combustível para a síntese da 

combustão da ferrita de níquel 

4.2.1 Preparação da ferrita de níquel  

Para sintetizar os pós pelo método de reação por combustão, foram utilizados 

Ni(NO3)2٠6H2O e Fe(NO3)3٠9H2O, como reagentes (oxidantes) e fonte de cátions. Como 

combustível e agente redutor foi utilizada a uréia (CO(NH2)2). A pesagem dos reagentes foi 

realizada em uma balança analítica, depois os reagentes foram levados à cápsula de sílica vítrea 

misturado com 5 ml de água destilada para uma melhor homogeneidade, em seguida a cápsula 

foi submetida a um aquecimento no forno de uma mufla com temperatura de aproximadamente 

de 500oC por 2 horas, inicia-se a ignição do combustível e a obtenção dos materiais cerâmicos 

desejados. Após esse intervalo de tempo de aquecimento a mufla foi desligado até o 

resfriamento para a temperatura ambiente. Depois de realizada a combustão dos precursores 

obteve-se um material de cor cinza que, foi então desaglomerado através de maceração com 

grau e pistilo em seguida passado em uma peneira Tyler mesh 274. Em seguida o pó foi 

calcinado na estufa a uma temperatura de sinterização de 750ºC em um período de 2 horas. 

 O pó obtido da cerâmica depois de calcinado foi dividido em duas partes (Anexo VIII), 

onde uma parte foi separada para fazer à caracterização na forma do pó policristalinas e outra 

parte foi para incorporar na matriz polimérica, o esquema do processo de obtenção do pó de 

ferrita de níquel está ilustrado no fluxograma representado na Figura 4.1.  

Figura 4.1 – fluxograma de obtenção do pó de ferrita de níquel. 
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Fonte – Autor, (2018) 

4.2.2 Preparação do compósito 

O poli (vinil álcool) é um composto solúvel em água onde a sua velocidade de 

dissolução depende da temperatura, quando dissolvido água gelada a velocidade de dissolução 

é lenta, sendo mais rápido quando o sistema é aquecido a temperatura de aproximadamente 90o 

C. 
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 O poli(vinílico álcool) é um composto  com propriedades atóxicas úteis para obtenção 

de filmes, por isso pode ser utilizada como matriz. Os filmes de PVA/Glic e PVA/Glic/FN,  

foram preparados pela evaporação do solvente à temperatura ambiente. 

 Esse processo de preparação dos filmes dos compósitos utilizado é o método casting. 

A pesagem dos reagentes dos componentes de poli (vinil álcool) - (PVA), glicerol e ferrita de 

níquel foram realizados em uma balança analítica, em seguida as quantidades de PVA e glicerol 

foram misturados com 20 ml de água destilada em um Becker e levado ao aquecimento em uma 

placa aquecedora por 30 minutos sob agitação em uma temperatura de 80°C, até a formação de 

uma solução viscosa (Anexo V). Depois foi colocada uma quantidade em porcentagem de 

ferrita de níquel em relação à massa total da mistura de PVA + glicerol até a solução ficar 

homogênea. (Anexo VII) A solução foi espalhada em uma placa de Petry deixando em repouso 

por 48 horas para evaporação de solvente (Anexo VI). Após esse prazo foi removido o filme 

da placa. (Anexo I) 

 Para analises e caracterização foram obtidas seis amostras de filmes, respectivamente, 

com as seguintes composições: 

• 2 gramas de PVA 

• 2 gramas de PVA + 1 grama de Glicerol 

• 2 gramas de PVA + 1 grama de Glicerol + 10% de ferrita de níquel 

 • 2 gramas de PVA + 1 grama de Glicerol + 20% de ferrita de níquel 

• 2 gramas de PVA + 1 grama de Glicerol + 30% de ferrita de níquel 

• 2 gramas de PVA + 1 grama de Glicerol + 50% de ferrita de níquel 

 A obtenção do compósito om a presença do plastificante e a incorporação do pó de 

cerâmica de ferrita de níquel, está representada na Figura 4.2, que representa o fluxograma do 

processo de obtenção.  

           Os compósitos constituídos de poli (vinil álcool) (PVA), glicerol (Glic) e nanopartículas 

magnéticas ferrita de níquel (FN) foram preparados em proporções diferentes a fim de encontrar 

a melhor composição para os mesmos. O intuito de produzir filmes de aspectos relativamente 

homogêneos 

Figura 4.2 – Fluxograma de obtenção do filme do compósito 
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Fonte – Autor, (2018)                                                                                                                                                                                                                                              

4.3 CARACTERIZAÇÕES  
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A caracterização da amostra do pó de ferrita de níquel obtida através da reação de 

combustão e dos compósitos formados foi realizada por Difração de raios X (DRX), Análise 

Térmica (TG-DTG), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS, Magnetômetro de Amostra Vibrante 

(MAV) e Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (RPE). 

4.3.1 Difração de raio X (DRX) com refinamento Rietveld 

 

Quando um feixe de raios-X monocromáticos incide sobre um material, ocorre um 

fenômeno que é detectado por uma técnica chamada de difração de raios X. Essa técnica 

consiste em uma radiação que incide em um material cristalino como rede de difração 

tridimensional. No cristal, o feixe é refletido por cada um dos planos de átomos paralelos que 

formam o cristal. Quando um feixe de raios X incide sobre um conjunto de planos cristalinos, 

apresenta uma distância interplanar “d” e um ângulo de incidência θ. Logo ocorre uma difração 

através dos feixes refletidos por dois planos imediatos. A Figura 4.3 mostras Ilustração de 

incidência de um feixe de raios X em um cristal. 

Figura 4.3- Ilustração de incidência de um feixe de raios X em um cristal 

 

Fonte - [50] 

Considere os planos cristalinos formados por átomos ordenados conforme a ilustração 

da figura 4.3, uma rede cristalina com um espaçamento regular entre seus planos. A diferença 

de caminho óptico entre os raios difratados por planos vizinhos é dada pela expressão 2dsenθ. 
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 Quando essa diferença de caminho entre os raios difratados se igualarem a um múltiplo 

inteiro (n) do cumprimento de onda () da radiação incidente observada, ocorre uma 

interferência construtiva, originando a Equação 12 representada pela lei de Bragg.  

 n , com n  1, 2, 3, ...                                                                                                      (12) 

Logo essa interferência construtiva é um múltiplo inteiro do comprimento de onda dada 

pela Equação13: 

n=2dhklsenθ                                                                                                                           (13) 

Onde: n  1,2,3, ...,  é igual ao comprimento de onda do raio X em Angstrom (Å), d é 

a distância interplanar dos planos difratantes com índices de Miller e  sendo o ângulo de 

incidência.  

Utilizando a distância interplanar dhkl, podemos fazer uma relação com o parâmetro de 

rede (a) e os índices de Miller (hkl), em uma estrutura cúbica.  Esta relação pode representada 

pela Equação14. 

dhkl
2 = a2 / (h2 + k2 + l2)                                                                                                            (14) 

 Essa expressão da Equação 15 é muito utilizada em difração de raios X para estudos 

cristalográficos. Análise dos difratograma cristalográficos de raios X é possível identificar a 

ocorrência formação de fase de um material, como também calcular o tamanho médio dos 

cristalitos, a partir do pico mais intenso utilizando a Equação 15, também denominada de 

Equação de Scherrer [58]. 

𝐷 =
0,89

cosθ
                                                                                                                                (15) 

Onde:  D é o diâmetro médio das partículas, K é a constante que depende da forma das 

partículas (esfera = 0,94), λ o comprimento de onda da radiação eletromagnética, θ o ângulo de 

difração e β (2θ) a largura na metade da altura do pico de difração (FWHM), esse parâmetro β 

é corrigido utilizando a Equação 16. 

g2 = h2 - f2                                                                                                                         (16) 

 Onde, f  é a largura instrumental da meia altura do pico extraída da amostra padrão e  

βh  é a largura experimental da meia altura do pico da amostra. 

 A caracterização por difração de raios X de materiais cristalinos é complementado por 

um refinamento das estruturas cristalinas chamado de método de Rietveld, criado por Hugo 

Rietveld em 1969, esse método é utilizado porque os resultados de difratograma apresentarem 

sobreposição de picos.  
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 O Método de Rietveld tem como característica e analisar quantitativamente as fases 

presentes nas amostras e calcular a distribuição atômica nos sítios cristalinos. O procedimento 

de aplicação desse método consiste em analisar todo o espectrograma comparando com um 

modelo teórico da estrutura cristalina, onde é baseado na comparação do padrão de difração de 

raios x observado, com um padrão calculado dos dados de estruturas das fases existentes.  

O método Rietveld tem finalidade de ajustar os pontos de picos do difratograma 

experimental de forma de minimizar com a diferença padrão doa pontos calculados, por um 

modelo matemático utilizando o método dos quadrados mínimos [59]. 

 Método de Rietveld tem sido utilizado para refinamento de parâmetros em analise com 

experimento de difração com policristais. No refinamento são utilizadas equações não lineares 

e o cálculo é repetido até ao ajuste dos parâmetros, obtendo correções para todos os parâmetros 

refinados com menor fração do respectivo desvio padrão. Quanto a distribuição dos átomos, 

esse refinamento pode calcular o parâmetro de fator de ocupação, para dois átomos em um 

mesmo sítio cristalográfico, onde é possível determinar a estequiometria da fórmula unitária do 

composto. A ferrita de níquel é um exemplo no estudo desse pois fornece a distribuição dos 

cátions nos sítios tetraédricos e octaédricos.  

 A qualidade do refinamento é verificada através dos índices, chamados de indicadores 

de convergência, esses indicadores são chamados de fator qualidade, representados por:  Rwp, 

Rexp, RBragg e Sig ou S, onde sigma é dado pela Equação 17. 

S= Rwp/Rw(exp),                                                                                                                   (17)  

As análises foram feitas no LABPEMOL do PPGQ-UFRN, em um aparelho Bruker D2 

Phaser, utilizando radiação Cuk ( = 1; 54A) com um filtro de Ni, com passo de 0,02o, corrente 

de 10 mA, voltagem de 30 kV, utilizando um detector Lynxeye. A varredura utilizada para 

obtenção do difratogramas de raios-X em uma faixa de, 10 a 85o. As fases presentes, a 

cristalinidade, o parâmetro de rede e o tamanho de cristalito do pó preparado por reação de 

combustão foram determinados a partir dos dados de difração de raios-X, coletados nos 

difratogramas e foram comparados com padrões fornecidos pelo software do programa de 

refinamento MAUD. 

 As amostras do pós de ferrita e dos compósitos foram submetidas à técnica de difração 

de raios-X, sendo amostra do pó refinada utilizando o refinamento de Rietveld, com o interesse 

de identificar a estrutura do pó, como também, os parâmetros de rede, a identificação das fases, 

os tamanhos dos cristalitos e a caracterização do produto, obtido mediante determinação das 

distâncias interplanares e intensidades relativas e comparadas aos resultados das fichas do grupo 
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espacial Fd-3m, com os seguintes códigos: COD-5910064, COD-1010093 e COD – 9006316. 

Sendo o termo “F”, representa o tipo de rede cristalina, “d” uma operação de simetria, “3” um 

eixo de simetria ternário e “m” um plano de simetria [60]. 

4.3.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica de análise onde se obtém dados que 

estuda a vibração dos átomos de uma molécula ao receber uma incidência de radiação através 

da região do infravermelho do espectro eletromagnético. O resultado do espectro de 

infravermelho mostra a passagem da radiação infravermelha (IV) através da amostra e pela 

determinação da radiação incidente absorvida a uma determinada energia. Essa técnica 

espectroscópica é usada para identificação de um composto ou determinar a composição de 

uma amostra. No cotidiano é uma técnica de muito importante e muito utilizada no estudo de 

análise na área de química qualitativa.  

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

mostra através do seu espectro a relação da intensidade em função da frequência de energia de 

cada pico num espectro de absorção correspondente à frequência de vibração de parte da 

molécula da substancia presente na amostra [61]. 

As análises foram feitas no LABPEMOL do PPGQ-UFRN, por um aparelho da marca 

SPECTRUM 65 FT – IR SPETROMETER, utilizando o método ATR (Refletância total 

atenuada) – Universal ATR Sampling Accessory, operando em uma faixa de transmissão entre 

4000 – 400 cm-1 

4.3.3 Curva termogravimétricas (TG/DTG) 

 

Termogravimetria (TG) é uma técnica usada em que a variação da massa de uma 

amostra em uma atmosfera controlada, é registrada durante o aquecimento como uma função 

da temperatura ou do tempo à medida que o aquecimento da amostra aumenta. Tal interesse 

pela analise através dessa técnica ocorre devido às observações em que o aquecimento da 

amostra vai provocar com a ação do calor sobre a mesma. As variações da massa podem ocorrer 

devido ao fator de natureza física ou química, por exemplo, a perda da água devido à ebulição 

ou oxidação de um metal. O equipamento usado na termogravimetria é composto basicamente 

por um forno, para aquecimento da amostra, e uma balança, para medir a variação de massa.  
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O resultado da análise da técnica de Termogravimetria pode ser observado por um 

gráfico da massa ou do percentual da massa em função do tempo. Esse gráfico é chamado de 

termograma ou curva de decomposição térmica. 

As curvas de TG/DTG foram obtidas em experimento realizador no Laboratório 

LABPEMOL (Laboratório de Peneiras Moleculares) da UFRN, em um equipamento do 

analisador termogravimétrico Shimadzu, modelo TG-50. Experimentos não isotérmicos foram 

realizados com uma taxa de aquecimento de 10 ºC. min-1 da temperatura ambiente até 900 ºC 

sob atmosfera de ar, utilizando um cadinho de platina. 

4.3.4 Microscopia eletrônica de varredura – MEV com EDS 

 

A técnica da microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada para obter e 

informações estruturais e químicas de determinadas amostras. Nessa técnica a área ou volume 

é varrido por um fino feixe de elétrons que interage com a superfície da amostra, fazendo emitir 

algumas respostas como surgimento os elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios X, 

fótons, etc. A emissão dos os elétrons secundários e elétrons retroespalhados e o raio X, tem 

papeis distintos.  

 Os elétrons secundários fornecem as imagens da topografia de superfície da amostra, 

com imagens de alta resolução, eles estão presentes na camada de valência. Os elétrons 

retroespalhados fornecem imagens características de variação de composição, enquanto o raio 

X fornece através de imagens informações referentes à morfologia e topografia, e a composição 

química do material [62]. 

O ‘EDS’ é uma técnica espectroscópica utilizada para análise química qualitativa e 

quantitativa de uma amostra. É um equipamento acoplado ao microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Nesse equipamento usa-se um semicondutor responsável para detectar 

emissão de raio X e um analisador multicanal que converte a energia de raio X em uma 

contagem eletrônica, transformando em um espectro com análise química da amostra [61] 

As análises das amostras do pó de ferrita de níquel e dos compósitos foram realizadas 

no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em um aparelho microscópio 

modelo MEV-FEG 27 Gemini da Zeiss, software Carl Zeiss Microscopy utilizando alto vácuo 

e baixa tensão de 2 a 3 kV. 
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O EDS instalado no MEV, pelo sistema Oxford Instruments, modelo SWIFF-TED 3000, 

foi utilizado para microanálise de raio X. A técnica foi realizada no laboratório da Pós-

Graduação de Ciências dos Materiais. 

4.3.5 Magnetômetro de amostra vibrante – MAV 

 

A técnica do Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) tem como base a lei de 

indução de Faraday na qual a variação de fluxo magnético induz uma força eletromotriz em um 

condutor próximo. É uma técnica utilizada para observar as propriedades e medidas magnéticas 

de uma amostra através do Magnetômetro, essa técnica é também conhecida como 

Magnometria de amostra vibrante. É um equipamento provavelmente muito usado nos 

laboratórios devido seu bom desempenho, baixo custo e simplicidade de funcionamento. Tal 

aparelho foi desenvolvido por Foner em 1955. Para detectar as propriedades magnéticas do 

material, o funcionamento do Magnetômetro está relacionado na detecção da força eletromotriz 

(fem) em bobinas detectoras, devido o fluxo magnético do movimento da amostra. Quando a 

amostra é depositada em uma haste de material não magnético e posta a vibrar através de ondas 

eletromagnéticas, por exemplo, utilizando som propagado do alto-falante que está localizado 

na outra ponta da haste, então esta amostra é submetida a um campo magnético, com bobinas 

de detecção próximas, magnetizando a amostra, indicando a saturação magnética. 

Conforme o diagrama da Figura 4.4 coloca-se a amostra para vibrar num movimento 

senoidal. O material é submetido a um campo magnético uniforme e um momento de dipolo 

magnético é induzido na amostra. 

Figura 4.4 -   Magnetômetro de amostra vibrante. (MAV) 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fonte – [63] 
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A magnitude do sinal induzido será proporcional ao movimento, amplitude e frequência 

de vibração. Por isso esses movimentos influenciam na boa qualidade das medidas. A variação 

do fluxo magnético resultante da amostra induzira um sinal nas bobinas captadoras. A voltagem 

AC da bobina de detecção é dada pela Equação 18 [64]. 

U(t) = G(r)mAωcosωt                                                                                                            (18) 

Sendo que U(t) voltagem induzida, G(r) é a função sensibilidade, que representa a 

variação espacial da sensibilidade da bobina de detecção, m é o momento de dipolo magnético, 

ω é a frequência angular e A é a amplitude, de acordo com a Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Esquema de bobinas captadoras 

 

Fonte - [65] 

As medidas magnéticas como o campo coercitivo, HC, magnetização de saturação, MS 

e magnetização remanescente Mr, foram determinadas através da curva de histerese, (MS x H). 

As medidas foram obtidas em uma temperatura ambiente com campo magnético de até 10 kOe 

com ciclos de histerese traçados de -10 a 10 kOe.  

As medidas de Magnetômetro de amostra vibrantes foi desenvolvido e realizado no 

laboratório de magnetismo e materiais magnéticos (LMMM), da UFRN, em um aparelho da 

marca Lakeshore,- HVA7, no Laboratório de Magnetismo e Materiais   e Experimental (DFTE) 

da UFRN. 

4.3.6 Espectroscopia de ressonância paramagnética - (RPE) 

 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) ou ressonância de spin eletrônico (RSE). 

É uma técnica espectroscópica de ressonância magnética que utiliza radiação de microondas 

para detectar espécies contendo elétrons desemparelhados, como radicais livres, molécula 

orgânica, ou quando possui metais de transição na presença de um campo magnético estático.  

Os resultados detectados por meio do experimento por Ressonância Paramagnética 

Eletrônica (RPE) em análises de uma amostra de um material são: 

 ● Largura de linha;  
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               ● Fator espectroscópico;  

 ● Parâmetros das interações: finas, hiperfinas e superhiperfinas; 

 ● Comportamento de saturação;  

 ● Concentração de spin eletrônico; 

 ● Identificação de radicais livres orgânicos. 

Os elétrons desemparelhados dessas espécies na presença de campos magnéticos para 

que entram em ressonância com a radiação monocromática.  

 Quando uma espécie que contém um elétron desemparelhado colocado na presença de 

um campo magnético forte, o spin do elétron desemparelhado presente na espécie da amostra 

se alinha de forma paralela e antiparalela, criando dois estados de spin, ms = ± 1/2.  

O alinhamento paralelo que corresponde ao estado de energia menor de ms = - 1/2 ou 

antiparalelo   correspondente ao estado de energia maior de ms = + 1/2. Os dois alinhamentos 

têm energias diferentes e essa diferença de energia eleva a degeneração dos estados de spin do 

elétron. A diferença de energia é dada pela Equação 19. 

∆ E = E2 – E1 = hʋ = g .µB .B                                                                                                  (19) 

 Sendo assim o valor de g poder ser calculado a partir da Equação 20. 

 g = h𝝂/ µB .B                                                                                                                          (20)          

Sendo, h a constante de Planck (6,626 a 10-34 J s-1), ʋ a frequência de radiação, µB 

Magnéton de Bohr (9,274 a 10-24 J T-1), B a força do campo magnético em Tesla e g 

considerado o Fator-g. 

Figura 4.6 - Divisão Zeeman para um sistema S = 1/2 com um elétron desemparelhado em um campo magnético 

externo B0. 

 

Fonte-  Adaptada de http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210614_06_cap_03.pdf 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210614_06_cap_03.pdf
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 A divisão entre os dois estados de energia é denominada interação elétron Zeeman. O 

valor da frequência não muda e o valor de g diminui à medida que B aumenta durante o processo 

experimental. O fator-g é uma medida sem unidade do momento magnético intrínseco do 

elétron, e seu valor para um elétron livre é 2.0023.  

 Quando a energia do campo de radiação emitida coincide com a diferença de energia 

ΔE, ocorre uma inversão de orientação das transições entre os dois estados de rotação, chamado 

de ressonância.  Neste caso, a condição de ressonância é satisfeita. 

 O resultado de um espectro RPE pode ser analisado através dos parâmetros, como: valor 

“g”, a constante de acoplamento hiperfina e a largura de linha ∆Hpp.  As medições de RPE são 

feitas com microondas na região de frequência em GHz, com campos correspondendo a cerca 

de 3.500 G (0.35T), utilizando um comprimento de onda de 3,4 cm na frequência da banda X.  

O diagrama da Figura 4.8, ilustra o ponto onde os elétrons desemparelhados podem se 

mover entre seus dois estados de spin. O espectro de absorção é mostrado por curvas 

Lorentzianas ou Gaussianas. Às vezes pode ser a combinação das duas curvas. Geralmente o 

espectro analisado é a primeira derivada do espectro de absorção, mostrada na Figura 4.7. 

Figura 4.7 - Esquema mostrando Desdobramento dos níveis de energia do spin eletrônica, forma da linha de 

absorção de energia e a derivada da linha de absorção. 

 

Fonte –   adaptada de http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210614_06_cap_03.pdf 

 As curvas Lorentzianas são usadas para materiais liquido, enquanto as curvas 

Gaussianas são usadas para materiais sólidos. Esta curva pode ser observada na Figura 4.8. 

http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210614_06_cap_03.pdf
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Figura 4.8 - Curva de absorção Gaussiana e Lorentziana. 

 

Fonte – [66] 

  

A absorção de uma Gaussiana e Lorentziana tem seus resultados através de uma curva da 

Primeira derivada, conforme a Figura 4.9. 

Figura 4.9 - Primeira derivada da curva de absorção de uma Gaussiana e Lorentziana. 

 

Fonte – [65] 

 

 Os parâmetros dos espectros de RPE citados como o valor g, a constante de acoplamento 

hiperfina “A” (Ipp (∆Hpp)2 ) e a largura de linha ∆Hpp, são utilizadas para mostras as seguintes 

informações: O valor-g fornece as informações sobre as estruturas eletrônicas que pode ser de 

picos isotrópicos ou anisotrópicos, “A” está relacionada com os campos ligantes de uma espécie 

paramagnética. 
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O Valor g é também utilizado para identificar sinais, onde é obtido através da equação 

20 a partir da derivada nula. A Largura de linha e forma da linha é observada a partir da metade 

da largura a meia altura de uma linha de absorção ou a partir da largura entre os dois picos da 

curva da primeira derivada.  

Figura 4.10 - Representação da primeira derivada da linha de absorção no espectro de RPE, da largura de linha 

(Hpp) e o valor “g”. 

 

Fonte – [66] 

 

As análises de Magnetômetro de amostra vibrante (MAV) foram feitas no laboratório 

de GNMS- DFTE/UFRN em um aparelho RPE BRUKER EMM 2165, campo de ressonância 

de cavidade frequência de 9,82 GHz, campo magnético  13KOe, em banda X 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DE RAIOS X/ REFINAMENTO RIETVELD 

 

 5.1.1 Identificação e refinamento da ferrita de níquel. 

 

 Na análise da Figura 5.1 do difratograma da difração de raios X do pó de NF foi 

identificada uma fase majoritária de ferrita de níquel. O espectro apresenta a formação de ferrita 

de espinélio com grupo espacial Fd-3m. No refinamento Rietveld, amostra apresentou um 
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sistema com fase majoritária cristalina de ferrita de níquel (COD-5910064) e impurezas de 

maghemita (COD – 9006316) e traços altamente discretos de óxido de níquel (COD-1010093). 

 A maghemita é um composto que tem fórmula γFe2O, sendo um equivalente oxidado da 

magnetita e a letra γ é usada para diferenciá-la da hematita, a qual apresenta a mesma fórmula 

química [67]. A presença de impurezas na forma de óxidos de ferro e óxidos de níquel pode ter 

ocorrido pelo o aquecimento na calcinação que ocorreu na temperatura de 750ºC por 2 horas 

através da reação dos metais com o oxigênio da atmosfera. Também podemos considerar o fato 

que íons de Fe2+ não são termodinamicamente estáveis sob o ar, sofrendo oxidação para o íon 

de Fe3+, formando a fase de maghemita [67], também é bom salientar que, em temperaturas 

acima de 500°C sem controle de atmosfera, pode ocorrer à presença de fases com óxidos de 

ferro, como fase secundária, observado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1- Refinamento Rietveld da ferrita de níquel - NiFe2O4. 

 

                  Fonte: Autor, (2018) 

 

 Observando a Figura 5.1, os pequenos traços verticais localizados a baixo da linha 

horizontal do espectro ilustra os picos coincidentes do difratograma gerado pelo método de 

Rietveld. Os valores dos planos centrados em 2θ aos difratogramas da ferrita de níquel estão de 

acordo com os padrões das cartas citadas e apresentada na tabela 6. A identificação das fases 

encontradas no difratograma de raios X do pó de NiFe2O4, são ilustradas na Figura 5.2. 
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Figura 5.2- Difratogramas de raios-X, método do pó de NiFe2O4, mostrando as intensidades de picos de NF e 

Maghemita. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

 

Tabela 6- Tamanho médio de partículas em função dos planos (P), utilizando a equação de Scherer. 

 ___________________________________________________________________________ 

          Plano              P1-(220).     P2- (311).        P3 -(400).         P4-(333).         P5-(440). 

___________________________________________________________________________ 

       Tamanho                41,7            35,93               31,7                  27,29                26,04 

    do cristalito  

           (nm) 

___________________________________________________________________________ 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Os picos indexados com os planos cristalográficos da amostra do pó de ferrita de níquel 

podem ser observados na Figura 5.3, no qual apresenta alto grau de pureza e cristalinidade. A 

calcinação ocorreu a T =750ºC durante 2 h em uma rampa de aquecimento de 10°C. No 

difratograma da amostra de NiFe2O4 pode identificar os picos de difração para os planos 

cristalinos (220), (311), (222), (400), (333) e (440), visto na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Difratograma de difração de raios X em função da posição angular 2θ para cada plano (hkl) de 

difração de Ferrita de níquel NiFe2O4. 

 

 

Fonte – Autor, (2018) 

 A partir da largura dos picos obtidos por DRX, foi calculado o tamanho do cristalito de 

cada pico utilizando o método de Scherrer através da Equação 15. Os picos com o diâmetro do 

cristalito calculados são dos planos 220, 311, 400, 333 e 540, onde os valores encontrados estão 

na Tabela 6. 

 Observamos que o pico de maior intensidade (d311) apresenta um tamanho de cristalito 

de 35,93 nm.  Foi feito uma média do tamanho de cristalito obtido a partir de cincos reflexões, 

tem-se o valor médio de 32,5 nm. O tamanho do cristalito médio obtido é semelhante 

encontrado por estudos estruturais e magnéticos de nanopartículas de NiFe2O4 preparados pelo 

método de combustão: Efeito do combustível [68] 

 A cristalinidade da ferrita de níquel (NiFe2O4), calculada através dos dados obtidos por 

meio de difração de raios X, e refinamento Rietveld para a amostra de NiFe2O4, foi de 86,5%, 

mostrado na Tabela 7. Esse valor está entre os encontrados na literatura que geralmente são 

maiores ou igual a 70%. A cristalinidade da ferrita depende da condição em que a síntese de 

combustão foi realizada [68]. 

 No refinamento Rietveld foi observado a qualidade do ajuste que é avaliada através de 

parâmetros estatísticos, realizados durante os cálculos e no final do processo, para verificar se 

o refinamento é satisfatório.  
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 A avaliação foi realizada através dos seguintes fatores: R-perfil ponderado (Rwp), R-

esperado (Rexp), R-Bragg (RB) e Goodness of fit (GOF), também chamado de sigma. Cada 

parâmetro é definido por equações e tem seu objetivo [59]. 

Tabela 7– Composição das fases, parâmetros de rede e resultados do refinamento Rietveld 

para a amostra de NiFe2O4. 

Ferritas         Fases.           (%)         Parâmetros                  Sigma         Rb          Rw(expe)       Rwp 

                                                           de rede 

 NiFe2O4       NiFe2O4     86.51          a = 8.3398               1.203         10.58       11.74       14.13 

                       Magu*     10.37          a = 8.3424 

                                                           c = 25.0264 

                       NiO          3.12            a = 2.9517 

                                                           c =   7.2170  

Magu*  (γ-Fe2O3)                                           Fonte – Autor, (2018) 

Na Tabela 7 estão listados os valores correspondentes aos parâmetros de rede calculados 

a partir da Equação 12, onde o valor estimado pode ser comparado com o valor esperado, 

encontrados na literatura próximo de 8,3 [68,70]. 

Os tratamentos dos dados de raios X pelo refinamento de Rietveld foram possíveis, 

coletar informações detalhadas sobre os parâmetros de rede, da estrutura cristalina obtida, e 

identificar formação da fase espinélio. Foram coletados os parâmetros de qualidades Rw, Rexp e 

Sig. Os valores obtidos para três parâmetros do difratogramas estão de acordos com os 

publicados na literatura, onde mostra que os valores de Rexp e Rw produzindo valor de sigma 

e Rb baixos, que segundo a literatura, dado do refinamento. Quanto mais próxima de 1,0 for o 

valor de sigma, melhor a qualidade. 

Na ferrita de níquel os cátions de Fe3+ e Ni2+ apresentam preferências na distribuição 

nos sítios tetraédricos e octaédricos. Esta distribuição pode influenciar nas propriedades desses 

materiais. Através do refinamento de Rietveld, chegou-se a identificar a distribuição dos cátions 

na rede utilizando o programa Maud versão 2.78, fazendo da averiguação de todas as 

possibilidades de distribuição dos cátions na rede cristalina. Essa distribuição está representada 

na tabela 8.  
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Tabela 8 – Refinamento de Rietveld, distribuição catiônica e magnetizações 

___________________________________________________________________________ 

Parâmetro de Rede      Parâmetro de rede            Sítio A              Sítio B µb(exp)     µb(teo) 

 

   Experimental                    Rietveld                                                 

________________________________________________________________________________________________________________ 

           8.3394                     8.3398                
3 2

0.68 0.32Fe Fe 
       

2 3 2

1 0.68 0.32Ni Fe Fe  
       1,85            2 

___________________________________________________________________________ 
Fonte – Autor, (2018) 

Amostra obtida do pó de ferrita de níquel apresenta parâmetro de inversão x = 0,32, 

levando em consideração a presença do íon Fe2+ nos sítios A e B. Observa-se que o momento 

magnético experimental está menor que 2, isso mostra que ocorreu uma mudança de uma 

quantidade muito pequena de íons de Ni2+ do sitio B para o sitio A mostrando que a ferrita de 

níquel possui estrutura espinélio, onde podemos considerar totalmente inversa. Sendo que quase 

todos os íons de Ni2+ encontram-se no sítio octaédrico e os íons de Fe3+ encontra-se igualmente 

distribuídos nos sítios tetraédricos e octaédricos, conforme a distribuição da tabela 10 pode 

escrever a fórmula química como: 

(Fe3+
1-x Fe2+

x)[NiFe3+
1-x Fe2+

x ]O4, 

Sendo x o grau de inversão que pode ter valores 0 ≤ x ≤ 1. Assim com o valor de x = 

1,0, podemos escrever a seguinte fórmula Química generalizada: 

(Fe)[NiFe2-x]O4 

 Nos materiais cerâmicos de ferrita o magnetismo é vivenciado devido a presença de 

elétrons nos subníveis 3d desemparelhados e distribuídos em números não equivalentes nos 

sítios octaédricos e tetraédricos. Portanto observando a Tabela 8 podemos perceber 

praticamente a inexistência de cátions de Ni2+ no sitio A, enquanto a quantidade de íons de 

Fe3+e Fe2+em ambos os sítios são iguais, sendo assim a contribuição dos íons de ferro para o 

momento de dipolo magnético seria cancelada cabendo aos cátions de Ni2+ a formação do 

momento de dipolo magnético da ferrita de níquel.  Na ferrita inversa não é esperado a presença 

de Fe2+, porem o resultado é de 0,32 em ambos os sítios, enquanto a quantidade de Fe3+ tem 

quantidade inferior ao valor esperado no sitio B, mas, quantidades iguais em ambos sítios, que 

caracteriza um espinélio inverso. A distribuição catiônica influencia no comportamento 

magnético do material.  

O comportamento da distribuição catiônica pode ter sido influenciado pelo o tratamento 

térmico do material após a síntese. A distribuição depende de outros parâmetros, tais como, os 

tamanhos dos sítios e dos cátions.  



73 
 

 No geral observa-se que o material se confirma como espinélio inverso, devido os 

cátions de níquel está na sua totalidade no sitio B e os cátions de ferro está em quantidades 

iguais nos sítios A e B. A pequena mudança de íons de Ni2+ obteve o µb experimental 1,85 que 

diminuiu em relação valor de µb teórico 2, fato verificado em estudo do efeito do combustível 

na síntese de NiFe2O4 preparado pelo método de combustão obteve µb igual a 1,83[67,70]. Essa 

variação só pode ser explicada com base em ordenação magnética triangular Yafet-Kittel nos 

íons do sitio B que leva à redução nas interações A – O – B. pressupõe que a interação A-B 

prevaleça sobre as interações A-A e B-B, porem isso não é necessário em todo os casos [71]. 

5.1.2- Difratogramas de raios X das Amostras 

Em todos os perfis dos difratograma que contém o pó NiFe2O4, verificam-se picos 

característicos da fase espinélio da NiFe2O4, mantendo uma semelhança entre si. 

 Os espectros de raios X de todos os filmes preparados como o poli (vinil álcool) com 

plastificante, pó de ferrita de níquel e dos compósitos nas concentrações de 10, 20, 30 e 50% 

em massa de ferrita serão ilustrados nas Figuras a seguir de 5.4 a 6.10. 

Para o difratograma do filme PVA + Glic, pode ser visto na figura 5.4 os picos 

característicos das fases do PVA, de acordo com a presença característica do pico em 2θ = 19,5º 

e 2θ = 40° da difração, característico desse material  

5.4 - Difratogramas de raios X da amostra do poli (vinil álcool) com plastificante de Glicerol. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Na amostra do compósito com 10% FN da figura 5.5 nota-se em aproximadamente 2θ 

= 19,5º e em 2θ = 40° os picos característica das fases de PVA e os picos correspondentes às 

linhas de difração dos planos (hkl) são: (220), (311), (400), (333) e (440) representam NiFe2O4. 
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Figura 5.5 - Difratogramas de raios-X para 10% de pó de Ferrita NiFe2O4 sintetizado nas temperaturas de 750o 

C, com taxa de aquecimento de 10oC/min, durante 2 horas, incorporada em poli (vinil álcool). 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Na figura 5.6 verificou-se que amostra do compósito com 20% NF, nota-se que em 

aproximadamente 2θ = 19,5ºo pico característico das fases de PVA e os picos correspondentes 

às linhas de difração dos planos (hkl) são: (220), (311), (400), (333) e (440) representam 

NiFe2O4.   

Figura 5.6 - Difratogramas de raios-X para 20% de pó de Ferrita NiFe2O4 sintetizado nas temperaturas de 750o 

C, com taxa de aquecimento de 10oC/min, durante 2 horas, incorporada em poli (vinil álcool). 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Na amostra do compósito com 30% NF, nota-se na figura 5.7 que em aproximadamente 

2θ = 19,5º e em 2θ = 40° os picos característica das fases de PVA e os picos correspondentes 

às linhas de difração dos planos (hkl) são: (220), (311), (400), (333) e (440) representam 

NiFe2O4 
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Figura 5.7 - Difratogramas de raios X para 30% de pó de Ferrita NiFe2O4 sintetizado nas 

temperaturas de 750o C, com taxa de aquecimento de 10oC/min, durante 2 horas, incorporada 

em poli (vinil álcool). 

 

Fonte – Autor, (2018) 

As amostras da figura 5.8 do compósito com 50% NF, nota-se a presença discreta em 

aproximadamente 2θ = 19,5º ° o pico característica das fases de PVA e os picos correspondentes 

às linhas de difração dos planos (hkl) (220), (311), (400), (333) e (440) da Ferrita NiFe2O4. 

Percebe-se que nessa concentração de NF os picos mais intensos com planos de 

reflexões basais correspondentes aos planos (hkl) de NiFe2O4.   

Figura 5.8 - Difratogramas de raios X para 50% de pó de Ferrita NiFe2O4 sintetizado nas temperaturas de 750o 

C, com taxa de aquecimento de 10oC/min, durante 2 horas, incorporada em poli (vinil álcool). 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Na figura 5.9 o espectro de raios X para o pó de Ferrita de níquel (NiFe2O4) obtido pelo 

método de síntese de combustão, pode identificar os picos característicos da presença das fases 
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majoritárias com característica nanométrica das partículas de ferrita de níquel. Comparando 

com a figura do PVA percebe-se ausência da fase do polímero. 

Figura 5.9 - Difratogramas de raios X para o pó de Ferrita NiFe2O4 calcinada na temperatura 

de 750 °C com taxa de aquecimento de 10oC/min, durante 2 horas. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Nas figuras 5.9 e 5.4 a difração de raios X, mostram picos característicos para NiFe2O4 

e o polímero de PVA, respectivamente, que são semelhantes obtidos em trabalho de Síntese e 

caracterização de esferas de nanocompósitos de ferrita a partir de polímeros hidroxílados [72].  

Observando os difratogramas da figura 5.10, com exceção do difratograma do PVA os 

demais apresentam picos característicos da fase espinélio da NiFe2O4.  Todos apresentam picos 

idênticos ao pó de ferrita níquel puro de acordo com fichas: COD-5910064 – NiFe2O4.  

Figura 5.10 - Padrão comparativo de difratograma das amostras 

 

Fonte – Autor, (2018) 
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 Na figura 5.10 podemos comparar os picos das amostras dos filmes contendo 

incorporação de ferrita de níquel, com o pó de ferrita de níquel puro e da matriz polimérica sem 

a carga inorgânica, pode-se observar uma pequena alteração no pico 2θ = 16°, esse pico é 

ausente no difratograma do pó, presente na matriz polimérica e discretamente presente nos 

difratogramas dos compósitos.  

Em relação cristalinidade pode ser identificado que o filme sem a carga cerâmica 

comparando com os demais filmes à medida que vai aumentando o teor do pó de ferrita de 

níquel a cristalinidade da poli (vinil álcool) vai diminuindo [75]. 

O perfil do difratograma da matriz de PVA exibe picos 2θ = 20º e 2θ = 41º são 

semelhantes aos encontrados em trabalhos obtidos com em um novo biocompatível condutora 

de álcool polivinílico (PVA) - polivinilpirrolidona (PVP) - hidroxiapatita (HAP) scaffolds 

compostos para provável aplicação biológica [73] e Síntese e caracterização de nanopartículas 

de Ag embebidas em PVA via técnica de foto-redução UV para síntese de pigmento azul da 

Prússia[74]. 

 

5.2 CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS 

 

 A análise termogravimétrica é utilizada para verificar a temperatura de decomposição 

dos filmes de PVA; PVA/Glicerol e PVA/Glicerol/ Ferrita de Níquel e o percentual de perda 

de massa no decorrer do aquecimento. A figura 5.11 apresenta a curva de TG para o polímero 

contendo apenas PVA evidencia a ocorrência de quatro eventos. 

Figura 5.11- Curva de TG/DTG para o filme de PVA 

 

Fonte – Autor, (2018) 
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Primeiro evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 31,3 - 96,3°C é atribuído 

à liberação de compostos voláteis, principalmente água presente no material hidrofílico, com 

uma perda parcial de porcentagem em massa de 11,5% deixando uma porcentagem parcial de 

massa parcial de 88,5%. 

Segundo evento – Ocorre na faixa de temperatura em torno de 106,3 - 226,3°C está 

associado decomposição de materiais orgânicos e formação de polienos, com uma perda parcial 

de porcentagem em massa 37,2%, uma perda acumulada de 48,7% e deixando uma 

porcentagem de massa parcial de 51,37%. 

Terceiro evento – Ocorre na faixa de temperatura em torno de 246,3 - 371,3°C, que 

corresponde à cisão da cadeia principal e formação de oxido, com uma perda parcial de 

porcentagem em massa de 43,4% e deixando uma massa parcial de 7,97%. 

Quarto evento - Este é o último estágio dos eventos, ocorrendo na faixa de temperatura 

de 396,3 - 476,3°C está ocorrendo à combustão do carbono com uma perda parcial de 

porcentagem em massa de 5,04%, ficando um resíduo final de porcentagem de massa de 2,14%.  

A figura 5.12 apresenta a curva de TG para o polímero contendo apenas PVA/Glicerol 

evidencia a ocorrência de três eventos. 

Figura 5.12 - Curva de TG/DTG para o filme de PVA/Glicerol 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Primeiro evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 29,0 a 204,0°C é atribuído 

à etapa de eliminação pela perda de água presente no material hidrofílico, com uma perda 

parcial de porcentagem em massa de 15,5% deixando uma porcentagem parcial de massa 

parcial de 84,5%. 

 Segundo evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 209,0 - 404,0°C, 

decomposição dos compostos orgânicos como PVA e Glicerol presentes na amostra, com uma 
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perda parcial de porcentagem em massa de 73,28 %, deixando uma porcentagem parcial de 

massa parcial de 11,18 %. 

Terceiro evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 409,0 - 487,0°C 

corresponde à cisão da cadeia principal, com uma perda parcial de porcentagem em massa de 

9,76%, ficando um resíduo final de porcentagem de massa de 1,48%. A figura 5.13 apresenta a 

curva de TG para o polímero contendo apenas PVA/Glicerol evidencia a ocorrência de quatro 

eventos. 

Figura 5.13 - Curva de TG/DTG para o filme de PVA/Glicerol/ferrita de níquel 20%. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Primeiro evento- Ocorre na faixa de temperatura em torno de 30,61 - 160,50°C é 

atribuído a etapa de eliminação pela perda de água presente no material hidrofílico, com uma 

perda parcial de porcentagem em massa de 15,75% deixando uma porcentagem parcial de 

massa parcial de 84,25%. 

Segundo evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 175,61 - 235,0°C, 

decomposição dos compostos orgânicos como PVA e Glicerol presentes na amostra, com uma 

perda parcial de porcentagem em massa de 23,83%, deixando uma porcentagem parcial de 

massa parcial de 60,42 %. 

Terceiro evento - Ocorre na faixa de temperatura em torno de 245,60 - 359,98°C 

corresponde à cisão da cadeia principal, com uma perda parcial de porcentagem em massa de 

39,70%, deixando uma porcentagem parcial de massa parcial de 20,72%. 

Quarto evento - Este é o último estágio dos eventos, ocorrendo na faixa de temperatura 

de 359,0 a 685,0°C está ocorrendo à combustão do carbono com uma perda parcial de 

porcentagem em massa de 6,24%, ficando um resíduo final de porcentagem de massa de 

14,48%. 
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Figura 5.14 - Curva de TG para os filmes das amostras  de PVA, PVA/Glicerol e PVA/Glicerol/Ferrita de 

Níquel 20%, respectivamente. 

 

Fonte – Autor 

 

A figura 5.14 representa a sobreposição das curvas de decomposição térmica (TG) para 

análise termogravimétrica dos filmes poliméricos de PVA, PVA/Glicerol e 

PVA/Glicerol/ferrita de níquel, a partir delas realizada pode observar a diferença da estabilidade 

térmica de cada curva na incorporação do plastificante e pós de ferrita de níquel como carga na 

matriz polimérica. 

 Para os filmes de compósitos contendo PVA/Glicerol/ferrita de níquel evidencia que 

tem um comportamento quase igual ao filme PVA. No filme para o compósito com os três 

componentes, ocorre um pequeno ganho de massa observado na TG após os 690°C, pode ser 

consequência de um pequeno ganho de oxigênio, resultado de uma mudança de fase formando 

outro óxido ou a amostra capturou oxigênio para preenchimento de vacâncias. 

 O filme de compósito contendo PVA/Glicerol apresentou maior estabilidade térmica em 

relação aos dois outros comparados, pois apresentou maior temperatura inicial de degradação. 

 A curva do filme de PVA puro tem a menor faixa de temperatura na primeira etapa que 

se refere à perda de massa de água isso mostra que nos filmes PVA/Glicerol e 

PVA/Glicerol/ferrita de níquel a presença do aditivo plastificante do Glicerol influenciou na 

estabilidade térmica devido às ligações de hidrogênios. Diferente do filme puro, os demais têm 

igual perda de massa de umidade na primeira etapa. O filme do compósito que contem a 

ausência da carga inorgânica apresenta massa residual muito pequena. O filme PVA/Glicerol 

apresentou faixa de decomposição maior, em relação aos demais.·. 
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A tabela 9 mostra que o filme de PVA/Glicerol/ferrita de níquel apresenta uma maior 

quantidade de resíduo quando comparados aos outros dois filmes e a menor percentagem de 

perda de massa total. Esse fenômeno pode estar relacionado com a presença de nanopartículas 

da carga inorgânica presente no compósito, provando que ocorreu uma acomodação entre as 

partículas de ferrita de níquel e as cadeias do polímero. 

Tabela 9 – Porcentagens de perda de massa total e resíduo final. 

__________________________________________________________________________      

                   Amostra                         % Perda   total                            % Resíduo final             

___________________________________________________________________________ 

                          PVA                                    97,86                                                  2,14 

                     PVA/Glicerol                           98,52                                                  1,48 

                  PVA/GLICEROL/NF                 85,52                                                14,48 

___________________________________________________________________________ 

Fonte – Autor, (2018) 

 

5.3 ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER 
 

– FTIR  

 

 A espectroscopia no infravermelho fornece evidências da presença de vários grupos 

funcionais na estrutura orgânica e inorgânica devido à interação das moléculas ou átomos com 

a radiação eletromagnética em um processo de vibração molecular [72]. O glicerol e poli (vinil 

álcool) são materiais orgânicos, enquanto a ferrita de níquel é um material cerâmico. As 

abordagens mais evidentes foram feitas a respeito de materiais orgânicos. A porção de maior 

utilidade para a análise de grupos funcionais de estruturas orgânicas está situada entre 4000 e 

400 cm-1. 

 Foram preparadas e analisadas seis amostras entre elas glicerol P.A, Redestilado de 

marca Reagen 95% de pureza, poly(vinilálcool), 99+% hidrolisado, marca Sigma- Aldrich e os 

filmes poliméricos obtidos experimentalmente de PVA; PVA/Glicerol; PVA/Glicerol/Ferrita e 

o pó de ferrita de níquel. 

  As Figuras de 5.15 até 5.19 as amostras apresentaram bandas largas observadas entre a 

faixa de 3280 –3255 cm-1 relacionadas com estiramento de O-H das ligações de hidrogênio 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78-ygz_LeAhWGIZAKHQoSD8oQFjABegQIChAC&url=http%3A%2F%2Flqes.iqm.unicamp.br%2Fimages%2Fvivencia_lqes_meprotec_espec_fourier.pdf&usg=AOvVaw1bJlDp1suKdFCB6M-17i8N
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi78-ygz_LeAhWGIZAKHQoSD8oQFjABegQIChAC&url=http%3A%2F%2Flqes.iqm.unicamp.br%2Fimages%2Fvivencia_lqes_meprotec_espec_fourier.pdf&usg=AOvVaw1bJlDp1suKdFCB6M-17i8N
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intermoleculares e intramoleculares e as bandas entre 2938 e -2908 cm-1 se refere aos 

estiramentos C-H nos alcanos 

 

 Os resultados dos espectros de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

estão ilustrados nas Figuras de 5.15 até 5.20. 

Figura 5.15 – FTIR do PVA puro. 

 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Figura 5.16 -  FTIR do Glicerol PA. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

 

Nas Figuras 5.17 e 5.18 observa-se que a banda em 1732 e 1731 cm-1, referente ao grupo 

carbonila dos grupos acetados, aldeídos ou cetonas. Este grupo não aparece em todas as 

amostras devido ao grau de hidrólise do PVA ou da forma higroscópica do material como 

também das ligações de pontes de hidrogênio. 
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Figura 5.17 - FTIR do filme de PVA 

 

Fonte – Autor, (2018) 

 

Figura 5.18 - FTIR do filme de PVA/Glicerol

 

Fonte – Autor, (2018) 

Nas Figuras 5.15; 5.16 e 5.19 que ilustra os espectros de filmes com PVA não 

apresentam referente ao grupo carbonila dos grupos acetados, aldeídos ou cetonas 
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Figura 5.19 - FTIR do filme de PVA/Glic/FN 

 

Fonte – Autor, (2018) 

Na Figura 5.20 observa-se na amostra do pó de ferrita de níquel indicação da fase ferrita 

no pico de 534 cm-1, observa-se às vibrações da ligação Metal-O, dos átomos em sítios 

tetraédricos ou octaédricos. Geralmente é observado na faixa de 600 – 550 cm −1, corresponde 

às vibrações do átomo de metal no sítio tetraédrico M(tetra) ↔ O, e como menor faixa, geralmente 

observada na faixa de 450-385 cm −1, é atribuído ao átomo de metal ligado octaédrica. M(octa) 

↔ O [76]. O valor encontrado na vibração Metal- oxigênio neste trabalho está próximo ao 

observado quando foi feita a otimização da síntese de nanoferritas de NiZn dopada com cobre 

e cobalto [77] 

Figura 5.20 - FTIR do pó de ferrita de níquel obtida pela pelo método de combustão.

 

Fonte – Autor, (2018) 

No Quadro 3, estão os resultados encontrados para as amostras como também uma 

comparação entre os dados experimentais e os teóricos.  
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Quadro 3 - Resultados experimentais e teóricos encontrados para as amostras de Glicerol, PVA em pó; filme de 

PVA, PVA/Glicerol; PVA/Glicerol/Ferrita e pó de ferrita de níquel. 

Ligação Frequênci

a 

Literatura[

cm-1] [53] 

Glicerol PVA 

 

Filme 

PVA 

PVA+ 

Glic 

PVA 

Glic/FN 

FN 

 

Estiramento 

OH 

3550-3200 3280,0 3258,0 3255,0 3270,0 3270,0 -----

--- 

Estiramento 

C-H 

3000-2800 2924,0 

2876,0 

2936,0 

2908,0 

2936,0 

2908,0 

2938,0 

2908,0 

2938,0 

2908,0 

-----

--- 

Estiramento 

C=O 

1730-1710 ------- -------- 1732,0 1733,0 -------- -----

-----

- 

Deformação 

H2O 

1700-1650 1653,0 1653,0 1653,0 1653,0 1653,0 ----- 

Deformação 

C-H 

1460-1380 1413,0 1420,0 1420,0 1420,0 1420,0 -----

-- 

Estiramento 

C – O 

1300-1000 1106,0 1142,0 ---------- 1091,0 1091,0  

Estiramento 

C-O-H 

1150-1070 

 

1028,0 1085,0 1085,0 1036,0 1036,0 -----

----- 

Estiramento 

C-C 

890 -800 850,0 830,0 830,0 845,0 845,0 -----

----- 

Estiramento 

Metal – O 

600 – 400* ------ ------- --------- ------- ---------- 546 

*Dados da literatura [76]                  Fonte – Autor, (2018) 

 Os resultados dos espectros que estão coletados no Quadro 3 apresenta praticamente 

todas as amostras contem compostos orgânicos apresentam as mesmas ligações com as 

vibrações em faixas semelhantes.  No pico 1653 cm-1 aparecem bandas de OH-OH da água para 
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todos os filmes. Em todas as amostras orgânicas apresentaram bandas de deformação de C-H 

dos grupos CH2 e CH3 entre faixas de picos 1420 e1413 cm-1. Foi observado entre os picos de 

1142,82 e 1091 cm-1estiramento de álcool primário e secundário de C-O-H, enquanto o 

estiramento de C-O entre picos 1085 e 1028 cm1-. Em relação aos picos encontrados na faixa 

entre 850,06 e 830 cm-1, corresponde as vibrações de estiramento das ligações C-C. 

 A espectroscopia no infravermelho foi utilizada como uma técnica de caracterização 

para a confirmação da existência das bandas de absorção características da formação da síntese 

dos pós de ferrita de níquel (NiFe2O4) e dos filmes poliméricos obtidos. 

 O Quadro 4 apresenta dados que pode avaliar as faixas de intervalos de número de 

ondas entre os dados encontrados experimentalmente e os existentes na literatura. 

Quadro 4 - Faixas de intervalos de número de ondas entre os dados encontrados nos 

espectros experimentais e os existentes na literatura. 

Grupo característico Número de onda encontrado. 

cm-1 

Número de onda na literatura 

cm-1 [76] 

O - H 3280,0 - 3255,00 3.600 - 3200 

C -H 2938,0 - 2908,0 3000 - 2800 

C =O 1730,0 – 1710,0 1730 -1710 

H2O 1653,0 1700- 1650 

C-H 1420,0 – 1413,0 1461 -1417 

C - O 1142,0 – 1030, 1070 - 1020 

C- C 850,06 - 830,0                     890 -800 

Fonte – Autor, (2018) 

5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) /EDS 

5.4.1 Microscopia eletrônica de varredura  

 

As figuras 5.21 até 5.23 são observados a morfologia, obtida por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), dos pós-obtidos por método de síntese por reação de combustão e dos 

compósitos de ferrita de níquel e PVA. Nas micrografias verificamos em geral, que tanto no pó 
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de ferrita de níquel e nos filmes produzidos apresentam características semelhantes, mostrando 

formação de aglomerados com partículas na maioria esféricas e de tamanhos nanométricos. O 

aglomerado tem características de forma em flocos porosos e não densos. 

 

Figura 5.21- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) compósitos de PVA com 10% de carga de ferrita de 

níquel, ampliadas 16000X e 32000X, respectivamente.  

 

Fonte- Autor (2018) 

Figura 5.22- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) compósitos de PVA com 20% de carga de ferrita de 

níquel. ampliadas 16000X e 32000X, respectivamente 

 

Fonte- Autor (2018) 

Figura 5.23- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) compósitos de PVA com 30% de carga de ferrita de 

níquel, ampliadas 16000X e 32000X, respectivamente. 

 

Fonte- Autor (2018) 
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Figura 5.24- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) compósitos de PVA com 50% de carga de ferrita de 

níquel, ampliadas 16000X e 32000X, respectivamente. 

 

Fonte- Autor (2018) 

Figura 5.25- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) do pó de ferrita de níquel, ampliadas 16000X e 

32000X, respectivamente. 

 

Fonte- Autor (2018)

Figura 5.26- Microscopia eletrônica de varredura - (a) e (b) do filme de PVA/Glicerol, ampliadas 16000X e 

8000X, respectivamente. 

 

Fonte- Autor (2018) 

 Todas as micrografias realizadas para as amostras observam-se que apresentam 

formações de aglomerados homogêneos, constituídos de nanopartículas que interagem por 

ligações fracas, (constituídas por forças fracas de Van der Waals), podendo o pó ser facilmente 

desaglomerado, caracterização de materiais moles, conforme pode ser evidenciado nas 
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histereses dessas amostras. Em relação aos tamanhos, apresenta formação de aglomerados com 

partículas de tamanhos manométricos variados. As micrografias para os nanopartículas de 

ferrita de níquel apresentam partículas inferiores a 100 nm, por isso que favorece a formação 

de aglomerados de nanopartículas magneticamente moles. 

 Os diversos estados de aglomeração, ou seja, o diverso tamanho dos aglomerados deve-

se as nanopartículas que constitui os aglomerados. A formação desses aglomerados é favorecida 

pela relação que quanto menor o tamanho de partículas, maior a sua tensão superficial, o que 

gera força motriz para favorecer o aumento do estado de aglomeração e/ou agregação [79]. 

 Experimentalmente no processo de obtenção de filmes do compósito, observa-se que 

por meio de suas micrografias, podemos, então, verificar, que para as composições de filmes 

de compósitos com 50% de ferrita de níquel e pós ferrita de níquel puro, houve a formação de 

aglomerados moles, com morfologia praticamente homogênea e um aspecto porosos 

constituído de partículas bastante finas. A figura 5.21, onde a concentração do pó é de 10%, 

percebe-se aglomeração mais dispersa no compósito, observando ligeiramente aparência lisa 

com formação de partículas esféricas, devido a matriz polimérica imobilizar as partículas do pó 

de ferrita de níquel evitando aglomeração. 

 A formação de aglomerados observada em todas as imagens das micrografias da 

Microscopia eletrônica de varredura- (MEV) das amostras analisadas, apresenta aglomerados 

com partículas em diversos tamanhos em várias regiões das amostras, isto é confirmada, quando 

se compara a média dos tamanhos de cristalitos calculados pela equação de Scherrer com a 

distribuição de tamanhos das partículas visualizadas nas micrografias. 

 Em todas as micrografias é possível detectar a presença de poros na superfície do 

material das amostras e grãos variando nos seus tamanhos. Observando a figura do pó 

especificamente nota-se que morfologicamente amostra calcinada a 750°C/ 2h apresentam 

partículas esféricas ou retangulares.  

 As partículas ou aglomerados se apresentam como nanopartículas sinterizadas ou em 

processo de sinterização devido à temperatura de calcinação ser abaixo de 1100ºC. As partículas 

do pó de ferrita de níquel pré-sinterizadas apresentam morfologia de empescoçamento. Quanto 

a figura do PVA observa-se uma homogeneidade do filme.  

5.4.2 Espectroscopia por energia dispersiva – EDS 

  O “EDS” foi realizado para todas as amostras, separando regiões diferentes da 

micrografia do MEV a fim de obter a composição química que constitui amostra do material. 
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  Os picos encontrados nos espectros de cada elemento químico que compõe cada amostra do 

material, mostrando microanálises qualitativas (espectros) e a regiões das micrografias do MEV 

para cada amostra estão em Anexo IV. 

 A tabela 14 apresenta valores quantitativos encontrados dos picos das amostras nos 

espectros do MEV. As composições químicas para todas as amostras seguem a estequiometria 

esperada.  

 Para as amostras dos filmes dos compósitos e dos pós-puro pode-se comprovar a 

composição das nanopartículas por meio da análise das amostras, evidenciou a razão atômica 

entre níquel e ferro pode perceber a mesma comprova o grau de pureza de FN e a presença das 

impurezas NiO e Fe2O3. Se o material tivesse um grau de pureza de 100% a razão seria 

aproximadamente de 1:2. Também podemos ver o percentual de oxigênio, onde confirma a 

estequiometria do nanomaterial de NiFe2O4. Quanto aos resultados dos percentuais de carbono, 

a ocorrência é atribuída ao suporte de amostra utilizado no teste das análises. 

 É possível perceber através do Quadro 5 os resultados quantitativos por EDS que os 

valores dos teores de níquel e ferro estão acima do esperado, isso confirma os resultados do 

DRX que indicam a presença de fases secundarias. 

Quadro 5 - Resultados quantitativos por EDS 

             Amostras Elementos C Atom [at. %] 

            10% de FN Oxigênio 28,04 

Ferro 7,01 

Níquel 6,12 

             20% de FN Oxigênio 26,71 

Ferro 6,70 

Níquel 3,97 

            30% de FN Oxigênio 36,57 

Ferro 11,54 

Níquel 6,48 

              50% de FN Oxigênio 25,43 

Ferro 6,00 

Níquel 3,47 

                FN  puro Oxigênio 52,96 

Ferro 29,84 

Níquel 17,20 

Fonte – Autor 
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 A partir da análise EDS do pó de ferrita de níquel, pode observar-se que a composição 

Química da amostra, contém exatamente todos os elementos necessários que estejam presentes 

no composto NiFe2O4. 

5.5 MAGNETÔMETRO DE AMOSTRA VIBRANTES (MAV) 

 O processo experimental do MAV analisa o comportamento magnético das amostras de 

Ferrita de níquel puro, compósito de ferrita de níquel (10%) com PVA e ferrita de níquel (50%) 

com PVA.  

 As analises foram feitas através da curva de histerese, obtidos através de um 

Magnetômetro de amostra vibrantes, essa curva apresenta a magnetização (B) x intensidade do 

campo magnético (H). Os parâmetros coletados foram magnetização de saturação, 

magnetização remanescente e o campo coercitivo. As medidas foram feitas em uma temperatura 

de 300K. Devido valor do baixo campo coercitivo mostra que o pó analisado apresenta as 

características de materiais macios com pequeno nível de perdas por inversão do campo 

magnético externo aplicado. 

 As curvas obtidas das amostras apresentam características de um material 

magneticamente mole. As propriedades magnéticas do pó da ferrita de níquel puro e quando 

incorporada no polímero de PVA, estão representadas nas curvas de histerese nos gráficos das 

figuras 6.35, 6.36 e 6.37, também são indicados à magnetização de saturação e o campo que 

indica essa intensidade pode também ser observado.  

 As curvas de histereses das três amostras analisadas, evidenciando variação na 

magnetização de saturação de acordo com o teor de ferrita de níquel na amostra. As intensidades 

máximas de campo aplicado nas amostras foram praticamente iguais. O aumento da 

concentração do pó de ferrita de níquel incorporada no polímero aumentou a magnetização de 

saturação e aumentou discretamente o campo coercivo. Entre as três amostras, a de menor teor 

de ferrita de níquel apresentou baixíssimo magnetização remanescente e baixa magnetização 

de saturação, embora apresentar quase o mesmo valor do campo coercitivo igual ao pó puro. 

 Verificamos uma redução na magnetização de saturação de aproximadamente 12 vezes 

da amostra com o menor teor do pó em relação à amostra com pó puro. Isso indica que a medida 

que aumentamos a concentração do teor do pó nas amostras aumenta a concentração do 

momento magnético total. A magnetização de um material está associada aos momentos 

magnéticos de spin (intrínsecos) dos elétrons. Em uma visão simplificada, o momento 
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magnético total (m) de um material é a soma vetorial de todos os momentos magnéticos 

associados ao volume do material [80]. Esse fenômeno pode ser observado pela a equação 21. 

M = m. V1                                                                                                                                    (21) 

 Sendo que m pode ser calculado pela Equação 22. 

m = nµB.V1-                                                                                                                                                                                        (22) 

Sendo m = momento magnético total, sendo n o número de átomos que possuem elétrons 

desemparelhados, µB magnéton de Bohr e V é o volume que ocupa. [81] 

Analisando as inversões de cátions entre os sítios A e B, que contribuem para alterações 

de magnetização fazendo com que ocorra uma reorganização dos momentos magnéticos, como 

nas amostras analisadas possuem o mesmo pó, e como a ferrita de níquel não foi dopada com 

outro íon formando um espinélio misto, logo esse parâmetro não pode ser analisado para 

comparar a magnetização entre as amostras. Observou-se através dos gráficos que os valores 

obtidos para a saturação magnética diminuem com o aumento do teor da carga inorgânica nos 

compósitos e do pó puro. Porem esse efeito pode estar associado aos momentos magnéticos dos 

íons que estão intimamente ligados à substituição de íons nos sítios, pois o material do pó é o 

mesmo. Na amostra com 10% de ferrita de níquel contem menor teor do pó de aglomerados e 

pôr está mais dispersa no polímero, teremos menor quantidade de domínios magnéticos por 

volume em uma região, logo afetando a magnetização. A redução da magnetização de saturação 

da ferrita de níquel pura indica que a presença do PVA no compósito dificultou o alinhamento 

dos spins no interior do domínio magnético, pois esse polímero não é um material magnético.  

 A Tabela 10 apresenta resultados das curvas de histerese com características materiais 

magnéticos moles, contendo os seguintes parâmetros: magnetização saturada. Magnetização 

remanescente, campo coercitivo e perda por histerese. 

Tabela 10- Resultados das propriedades magnéticas 

   Amostra                       Ms (meu/g).              Mr(meu/g)               H(G)                 Mr/Ms 

 PVA 10% de FN                 3,11                         0,83                         170,5                    0,26 

 PVA 50% de FN                11,47                        3,0                           175,6                    0,26           

       FN                                 43,25                       11,11                       171,3                     0,25 

Fonte – Autor 

A magnetização de saturação da ferrita de níquel apresentou resultado semelhante a 

literatura[68]. Em relação ao filme do compósito de PVA 50% de FN o valor de magnetização 
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de saturação está igual encontrado para PVA/FN com 60% de carga de FN [72], comparando 

esse resultado com os dados da tabela 15, verifica-se resultados semelhantes embora a carga de 

ferrita de níquel neste trabalho seja de 50%.  

A magnetização de saturação e remanente depende da magnetização da contribuição de 

cada átomo, como já citamos na amostra de menor teor de pó, tem menor concentração de 

átomos a contribuir com o efeito total da magnetização.  A tabela 15 mostra os valores de 

magnetização de saturação e magnetização remanescente, fica evidente que a magnetização 

remanescente também depende do número de átomos paramagnéticos. Quanto maior o número 

de grãos com orientação na direção de fácil magnetização de saturação, maior será sua a 

magnetização remanente. Para confirma o aumento da magnetização em relação a concentração 

de domínios com momentos magnéticos, observe a relação entre magnetização de saturação 

(Ms) e magnetização remanente (Mr), por meio  da equação 23[82]. 

    M r= < cosθ >. f. P.µ0.Ms                                                                                                   (23) 

Onde: < cos θ > representa a orientação cristalográfica média dos grãos magnéticos do 

material, quando os grãos estão em orientação aleatória esse fator varia de 0,5 e se estiver total 

orientação cristalográfica varia até 1, f - fração volumétrica de grãos magnéticos (f) que o 

material contém também influencia, podendo variar de 0 até 1, P - o fator de densidade (P) O 

fator P, relação entre a densidade teórica (ρT) e a densidade real (ρr) e µ0 = permeabilidade no 

vácuo.  

Figura 5.27 - Curva de histerese de compósito de 10% de 

ferrita de níquel incorporado em PVA. 

 

                  Fonte – Autor, (2018 



94 
 

Figura 5.28- Curva de histerese de compósito de 50% de ferrita de níquel incorporado em 

PVA 

 
               Fonte – Autor, (2018) 

Figura 5.29- Curva de histerese do pó de ferrita de níquel. 

 

           Fonte –Autor, (2018) 

A magnetização de saturação é uma propriedade eletromagnética intrínseca, porque 

depende apenas da estequiometria do material, enquanto o campo coercitivo é uma propriedade 

eletromagnética extrínseca, pois não dependem somente da estequiometria, mas também dos 

aspectos microestruturais das partículas, ou seja, do contorno de grão, tamanho médio e 

porosidade [83].  
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Com o aumento magnetização deveria também acontecer uma alteração no campo 

coercivo, logo observamos os valores do campo coercivo (Hc) sofrendo redução discreta, 

imaginamos que de acordo com o MEV, não ocorre uma variação drásticas da forma, tão pouco 

da microestrutura e dos aglomerados. Apesar da amostra de PVA + 10% NF ter menor teor de 

aglomerados, mas o tamanho do cristalito não deve mudar, porque todas as amostras contém o 

mesmo pó, obtido nas mesmas condições, inclusive a térmica, portanto os valores de campo 

coercitivo apresentados podem estar associados a manutenção do tamanho do cristalito, 

explicado pelo fato de “Hc” ser inversamente proporcional ao tamanho do grão [84], que tem 

relação com a temperatura de calcinação, como os valores são praticamente iguais, logo não 

houve alterações significativas no tamanho do grão entre as amostras do material dos pós que 

forma calcinados em uma única  temperatura a 750 °C. Como esse foi o único tratamento 

térmico, sendo assim não tem influência do tamanho de partícula. Os resultados do campo 

coercitivo e da magnetização remanente (Mr) não são iguais à zero, portanto percebem que as 

amostras das histereses são de materiais com características ferrimagnéticas [85]. 

Quando a fração volumétrica de ferrita é aumentada o valor Ms aumenta, de acordo com 

a equação Ms = φms, onde φ é a fração de volume das partículas magnéticas e ms é o momento 

de saturação de uma única partícula[86]. A magnetização de saturação (Ms) está relacionada a 

fração volumétrica de partículas (φ) e o momento de saturação uma partícula única (ms) [86,87]. 

Considera-se que a magnetização de saturação de compósito polimérico/ ferrita, além 

de depender principalmente do volume fração das partículas magnéticas de ferrita, também é 

influenciada pela presença da fase do material ferrimagnético diluída dentro de um meio não 

magnético que é o PVA, contribuindo para a magnetização total e resultando em uma 

diminuição na magnetização de saturação. Esse parâmetro magnético do componente 

ferrimagnético no composto diminui devido a menos interações dipolo-dipolo interpartículas 

[88]. 

Considerando a ferrita de níquel os valores Ms de compósitos são menores e aumenta 

com o aumento da quantidade de ferrita no compósito. Os nanocompósitos PVA / NiFe2O4 têm 

menos magnetização do que o observado para as nanopartículas de ferrita de níquel puro, o que 

significa que o comportamento magnético total do nanocompósito pode ser ajustado e adaptado 

dependendo destes da fração volume fração das partículas magnéticas e da matriz polimérica 

[89] 
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5.6 ESPECTRÔMETROS DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICOS (EPR) 
 

 As análises de Magnetômetro de Amostra Vibrante (MAV) foram feitas no laboratório 

de GNMS- DFTE/UFRN em um aparelho EPR BRUKER EMM 2165, campo de ressonância 

de cavidade frequência de 9,82 GHz, campo magnético  13KOe, em banda X. O experimento 

de RPE foi feito em um campo variado até a mudança de estado dos spins. Com interação entre 

os elétrons desemparelhados e o campo magnético, com os dados do espectrômetro podemos 

calcular o valor do fator giromagnético medido experimentalmente de acordo com o efeito 

Zeemam. As linhas obtidas do gráfico do RPE são típicas de sistema isotrópicas.  Os cálculos 

dos valores de g, supondo que não existe contribuição de campos de anisotropia, são obtidos 

conforme a Equação 20. Geralmente nessa equação é usado para frequências da ordem de 1010 

Hz e campos próximos a 3500G com valores calculados de g é próximo de 2 [90]. A Figura 

5.30 está exposto do espectro da primeira derivada das amostras. 

Figura 5.30 – Espectro da primeira derivada de uma curva Lorentziana de Compósito de 

PVA/Glicerol +10% ferrita de níquel, compósito de PVA/Glicerol +50% ferrita de níquel e Pó 

de Ferrita de Níquel. 

 

Fonte – Autor, (2018) 

 A linha do espectro é característica de materiais que contem aglomerados de 

ferrita de níquel evidenciado na literatura [92]. O tipo de espectro obtido tem aspecto da 

primeira derivada de uma curva Lorentziana. Essas curvas aparecem em espectros para 

materiais policristalinos. [91]. Aplicando a Equação 20 pode-se calcular o valor-g para a ferrita 

de níquel. Os resultados calculados dos valores de g, estão no Quadro 6. 
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g = 2,36 

Quadro 6 - Valores experimentais do campo de ressonância, da variação de largura de linha e 

os valores de g. 

AMOSTRAS    Hr     DHpp    g 

NF 0,2851 T 0,1023T 2,36 

NF+PVA 10% 0,26604T 0,0961 T 2,53 

NF +PVA 50% 0,2694T 0,1034 T 2,5 

Fonte – Autor, (2018) 

Calibração ⇒ Amostra com Fator-g determinado para o elétron livre (2,0036) ⇒ DPPH 

(diphenil-pycril hydrazil) ⇒ Espectro de referência  

O espectro das amostras tem aspectos de EPR assimétrico quase simétrico, característica 

da presença de íons de Fe3+. Podemos evidenciar a presença desse íon, considerando o valor do 

fator giromagnético nas três amostras, que são identificadas como: ferrita de níquel (FN); ferrita 

de níquel incorporada na matriz polimérica de PVA com 10% de carga (FN+PVA 10%) e ferrita 

de níquel incorporada na matriz polimérica de PVA com 50% de carga (FN+PVA 50%). O 

gráfico representado mostra a primeira derivada do pico de absorção dessas amostras. Os 

valores-g no Quadro 6 foram calculados de acordo com a equação 20. Os valores experimentais 

foram comparados com o valor-g de referência para o elétron livre de spin livre igual a 2,0036.  

Na figura 5.30 dos espectros de RPE podemos observas apenas uma única linha de 

ressonância e o valor-g medido para as três amostras são próximos encontrados para a ferrita 

Níquel (g = 2,36) e cresce na medida em que vai aumentando a concentração de ferrita na 

amostra.  O valor- g diferem do íon de Fe3+ livre, devido os momentos magnéticos vizinhos 

com a presença de íons de Fe3+ e Ni2+. Os valores de g e ∆Hpp para o pó de ferrita de níquel 

estão iguais aos encontrados por trabalho com Caracterização do processo de dispersão de 

nanocristais de NiFe2O4 em matriz de sílica com espectroscopia na região do infravermelho e 

ressonância paramagnética eletrônica [92]. 

O gráfico apresenta linha de espectro de um sistema isotrópico que é característica para 

um sistema cúbico, como é o caso da ferrita de níquel, para estes casos obtém-se apenas um 

valor-g. além do valor-g o gráfico mostra a intensidade dos picos (I), alargamento largura 

(∆Hpp) e a deformação de linhas dos espectros.  
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Comparando as três linhas das amostras, verifica-se que a FN e FN+PVA 50% tem 

espectros quase semelhantes com os resultados referentes a ∆Hpp e I, enquanto FN+PVA 10% 

apresenta deformação na curva com menor valor de I e menor ∆Hpp. Isso comprova que 

aumentando a concentração de FN na matriz polimérica em PVA, tende a ter resultados 

semelhantes de ∆Hpp a ferrita de níquel puro, com isto quanto maior o alargamento maior a 

concentração de FN ou mais puro está amostra, pois a concentração de centros paramagnéticos 

spins é diretamente proporcional a intensidade e a alargamento largura conforme a relação da 

proporção C  I. (∆Hpp)2 [93]. 

O espectro foi obtido a temperatura ambiente e apresenta característico da presença das 

espécies Fe2+ e Fe3+, com uma banda larga de absorção e, consequentemente, uma primeira 

derivada bem definida. A identificação da presença da espécie Fe2+ é prejudicada, devido os 

sinais de Fe2+ só são perceptíveis em baixas temperaturas. Quanto à identificação da presença 

das espécies em sítios octaédricos e tetraédricos, deve-se observar que ambos os sítios geram 

sinais diferentes, porém, para a ferrita de níquel os íons de Fe3+que estão localizados nos sítios 

octaédricos são mais sensíveis ao RPE. Em detrimento quando comparadas com os íons de Fe3+ 

em sítios tetraédricos.  

Observando a tabela 16 verificamos que as larguras de linha aumentam com o aumento 

da concentração, esse fato se dá devido à interação dipolo-dipolo entre as espécies de íons de 

ferro e ferro – níquel, que confirmam a existência de fortes interações dipolar magnética 

existente entre os monocristais de NiFe2O4, onde, essa interação pode demonstrar a presença 

ou não de aglomerados de pós de NiFe2O4, conforme as orientações de momentos magnéticos.  

Os espectros das amostras têm aspectos de RPE com larguras de picos que indicam as 

amostras com característica de materiais magnéticos moles, pois apresentam larguras mais 

estreitas, diferentes de materiais magnéticos duros tem larguras de picos mais estendidas. Os 

espectros do RPE foram realizados na temperatura ambiente com amostras puras e incorporadas 

mostram um único sinal sem estrutura hiperfina. Observa-se que o parâmetro g é quase 

semelhante para as três amostras, indicando que o radical presente é do mesmo tipo, com valor 

característico do íon livre de Fe3+. 

As interações magnéticas dipolares existentes entre as nanopartículas de NiFe2O4 são 

reduzidas pelo polímero isolante de PVA e isso causa uma diminuição na linha de base dos 

sinais RPE [74]. 
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5.7 – APLICAÇÃO 

Alguns polímeros têm sido utilizados para formar absorvedores magnéticos, na 

literatura é comum encontrar esses absorvedores serem constituídos por polímeros como 

poliisopreno, neopreno, nitrilas, silicones e/ou polímeros poliuretânicos, fenólicos ou epoxídos 

que são incorporados com carga de materiais magnéticos, por exemplo, as ferritas, porém não 

existem trabalhos com compósito de PVA/FN aplicados em materiais absorvedores de radiação 

(RAM). Sabe-se que as ferritas tipo espinélio são muito utilizadas como aditivos em polímeros 

no processamento de RAM para faixas de frequências estreitas e largas [92]. Por isto este 

trabalho poderá ser o princípio para a pesquisa desse tipo de compósito na utilização de 

materiais absorvedores de radiação eletromagnética (MARE) na faixa  de 2-20 GHz, contudo é 

preciso estudar melhor alguns parâmetros relacionados a funcionamento desses materiais como 

o controle das propriedades magnéticas, espessura do material, refletividade e a constante 

dielétrica para poder confirma se o PVA é um polímero adequado para formar um compósito 

aditado que pode ser projetado para esses fins. 
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6 CONCLUSÃO 

 Neste trabalho foi realizada a síntese e caracterização de ferrita de níquel e de 

compósitos formado por matriz de poli (vinil álcool) com carga de ferrita de níquel. As 

partículas manométricas de ferrita de níquel (NiFe2O4) foram obtidas através do método de 

síntese por reação de combustão e compósitos de poli (vinil álcool) / FN pelo método de casting. 

As propriedades morfológicas, magnéticas e estruturais analisadas são adequadas para uso 

como material na área de telecomunicação. Os resultados do DRX das amostras, revelam a 

presença de impurezas identificadas como Fe2O3 e NiO, sem a formação de ferrita em fase 

única. Experimentalmente foi possível obter um material (NiFe2O4) com alto valor de 

cristalinidade e tamanho de cristalito na ordem manométrica estimado a partir da calcinação do 

pó e confirmado a partir da equação de Scherrer. Através das micrografias de MEV foi possível 

observar morfologicamente a carga de ferrita de níquel apresenta-se dispersa na matriz de poli 

(vinil álcool) de forma uniforme e com aglomerados de tamanhos irregulares. As bandas de 

absorção característica dos materiais utilizados como poli (vinil álcool), glicerol e ferrita de 

níquel foram confirmadas experimentalmente no EIVTF. Os resultados das curvas TG mostram 

que o filme com a presença de carga inorgânica, apresenta massa residual bem maior que as 

demais, isso comprova a incorporação da ferrita na matriz polimérica. Os resultados das 

propriedades magnéticas dos filmes dos compósitos PVA/Glicerol/FN produzidos, mostram as 

histereses apresentando curvas muito estreitas, que caracteriza material mole, permitindo para 

uso e aplicações em equipamentos na área de comunicação. As análises do RPE revelaram que 

as amostras apresentam ferrimagnetismo característicos da natureza do composto que apresenta 

íon de Fe3+. 
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ANEXO II 

 

Fonte – adaptada de lideplayer.com.br/slide/1366860/ 

Acessado dia 07/10/2018. 
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ANEXO IV 

Amostra com 10% 

   

Amostra com 20% 

  

Amostra com 30% 

  

Amostra com 50% 
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Amostra de pó de ferrita 

  

 

 

ANEXO V 
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