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RESUMO 

 

Nanoferritas de Co e Cu dopadas com íons Gd3+ de fórmula geral Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x = 0, 

0,02, 0,04 e 0,06) foram sintetizadas pelo método da combustão e calcinadas a 900 ºC. As 

características estruturais foram analisadas por espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho (FTIR), difração de raios X (DRX) com refinamento pelo método Rietveld, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e suas propriedades magnéticas estudadas por 

magnetometria de amostra vibrante (MAV). Por FTIR determinou-se que a presença de cátions 

Gd3+ nas amostras desloca os estiramentos entre Fe3+ – O2- para menores números de onda. Os 

resultados das análises de DRX com refinamento pelo método Rietveld, indicam que as 

amostras possuem estruturas cúbicas do tipo espinélio e, nas ferritas dopadas com cátions Gd3+ 

houve a formação de uma segunda fase de estrutura ortorrômbica (GdFeO3), o tamanho dos 

cristalitos foram calculados pela equação de Scherrer e os valores medidos ficaram na faixa 

entre 16,84 a 66,51 nm, os valores medidos dos parâmetros de rede (a), aumentaram com o 

incremento de cátions Gd3+. Sobre os resultados do MAV detectou-se que os valores de MS 

inicialmente crescem com aumento da concentração de Gd3+ atingindo valor máximo para a 

ferrita Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4, porém decrescem para maiores concentrações de Gd3+,  o que 

pode ser atribuído as migrações catiônicas entre os sítios octaédricos e tetraédricos dos 

espinélios, em conjunto com a formação da fase secundária GdFeO3, os valores de Hc e K 

cresceram em maiores concentrações de Gd3+, enquanto que os valores de HR permanecem 

constantes, entretanto os valores de HR/HC medidos estão na faixa 0,4 a 0,3 indicando a 

formação de pseudo-monodomínios magnéticos. Os resultados dos nB’s teóricos e 

experimentais inicialmente crescem, porém para maiores concentrações de Gd3+ foi observado 

uma diminuição nos valores de nB, foi proposto que os valores dos momentos magnéticos são 

fortemente influenciados pelas distribuições catiônicas e pela composição química das ferritas. 

Os materiais sintetizados no presente trabalho apresentaram características de materiais 

magnéticos moles, com possibilidades de aplicações no campo de absorção de radiação na 

região de micro-ondas. 

 

Palavras-chave: Combustão. Ferritas. Gadolínio. Distribuição Catiônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Co and Cu nanoferrites doped with Gd3+ ions, with general formula Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x = 

0, 0,02, 0,04 e 0,06) were synthesized by combustion method and calcined at 900 ºC.  The 

structural properties were determined by infrared spectroscopy (FTIR), X ray diffraction (XRD) 

with refinement by Rietveld method, scanning electron microscopy and the magnetic 

characteristics were studied by vibrating sample magnetometer (VSM). FTIR results shows that 

Gd3+cations shift the Fe3+-O2- stretches for low values. The results of XRD with refinement by 

Rietveld reveal that samples have cubic/spinel structures, additionally ferrites with Gd3+ formed 

a secondary phase (GdFeO3), crystallites sizes of all samples were calculated by Scherrer 

equation with results in the range 16,84 to 66,51 nm., either the measured lattices parameters 

grow with Gd3+ addition. VSM was used to determine parameters such as MS (Saturation 

Magnetization), HC (Coercivity), HR (Remmanent Field), HR/HC (Squareness), K (Anisotropy 

Constant) and nB (Bohr Magneton). Althought MS values initially increases, reaching the 

maximum value for ferrite Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4, in high concentrations of Gd3+ the Ms 

decreases, due the cations migrations between octahedral and tetraedrical sites of magnetic 

spinels, furthermore the formation of GdFeO3 also affects the saturation magnetization of 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4. HC and K values rise in major concentrations of Gd3+, while the HR 

measured were almost constant. Results of HR/HC ratio in the range 0,4 to 0,3 indicates a 

magnetic pseudo-single domain formation, moreover results of theoretical and experimental nBs 

initially increase with addition of Gd3+, however in higher concentrations of Gd3+ was observed 

a decrease in nB values, it was proposed that the values of magnetic moments are strongly 

influenced by cationic distribution and chemical composition of ferrites. The materials 

synthesized in this work presented characteristics of soft magnetic materials, with possibilities 

of applications in absorption field of radiation in microwave region. 

 

Keywords: Combustion. Ferrites. Gadolinium. Cationic Distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ferritas têm atraído a atenção de pesquisadores ao redor do mundo devido as suas 

propriedades como alta resistência elétrica, elevadas dureza mecânica e estabilidade química, 

além de aplicações como indutores, absorvedores de radiação, dispositivos biotecnológicos, 

sensores magnetoelétricos, tais propriedades podem ser mudadas modificando-se as 

composições químicas das ferritas, alterando-se por exemplo a composição original com algum 

tipo de dopante, neste sentido a modificação química das ferritas altera características 

estruturais e magnéticas possibilitando uma grande flexibilidade de aplicações das ferritas. 

Neste contexto um campo amplo de estudos na síntese e caracterização de ferritas é a 

modificação de propriedades estruturais e magnéticas via dopagem com íons lantanídeos, que 

possuem diferentes momentos magnéticos desde 0 μB para o La3+ até 7 μB no Gd3+. Peng et al., 

(2011) citam que as propriedades estruturais, magnéticas e elétricas de ferritas podem ser 

modificadas via dopagem com íons lantanídeos, modificando-se os tipos e controlando-se as 

quantidades de diferentes lantanídeos. Yan et al. (2015) relataram que os íons lantanídeos 

afetam drasticamente a estrutura das ferritas, devido ao tamanho dos raios iônicos, foi 

observado que em baixas porcentagens os íons lantanídeos podem entrar nos sítios octaédricos 

de uma ferrita, substituindo íons Fe3+ modificando suas características estruturais e magnéticas.  

Ferritas de composição Co0,5Cu0,5Fe2O4 têm sido sintetizadas nos últimos anos por 

diferentes trabalhos como os de Ahmad et al. (2013) e Saffari et al. (2015), em que determinou-

se suas propriedades magnéticas e estruturais, no entanto, não há relatos de trabalhos anteriores 

em que ferritas de composição Co0,5Cu0,5Fe2O4 tenham tido suas propriedades estruturais e 

magnéticas modificadas por íons lantanídeos. 

As características estruturais e magnéticas das ferritas são muito sensíveis ao método 

de preparação. Muitos métodos como o cerâmico (LIU et al., 2018), Pechini (OUMEZZINE et 

al., 2015), sol gel (YAN et al., 2015), Co-precipitação (SENA et al., 2017), hidrotérmico e 

solvotérmico (HU; GUAN; YAN, 2004; BRICEÑO; SUAREZ; GONZALEZ, 2017), têm sido 

empregados para produzir nanopartículas magnéticas de ferritas moles. Alguns métodos 

utilizados apresentam problemas, devido a características como longo tempo de síntese, 

complicações na obtenção de pós-nanoestruturados, dificuldade de obtenção de pós com 

homogeneidade. Todos os fatores citados tornam a síntese pelo método de combustão atrativa, 

uma vez que é uma síntese barata, rápida e estequiometricamente confiável. 

No presente trabalho ferritas de composição geral Co0,5Cu0,5Fe2-xO4 (x = 0, 0,02, 0,04 

e 0,06) foram sintetizadas pelo método de combustão usando ureia como combustível e os pós 
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obtidos calcinados a 900 ºC. Para compreender os aspectos estruturais e magnéticos, as 

amostras foram caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), difração 

de raios X (DRX) com refinamento pelo método de Rietveld, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e magnetometria de amostra vibrante (MAV). A partir destas técnicas 

analisou-se a influência que os íons Gd3+ trazem a estrutura da ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4. As 

ferritas sintetizadas no presente trabalho, serão avaliadas com relação as suas possíveis 

aplicações em materiais absorvedores de radiação, a partir das suas propriedades magnéticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Sintetizar ferritas de Cobalto e Cobre dopadas com íons Gd3+ com fórmula geral do tipo 

Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x=0, 0,02, 0,04, 0,06) pelo método de combustão, caracterizar as 

estruturas e as propriedades magnéticas dos materiais, além de determinar as aplicações 

das ferritas sintetizadas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Obter ferritas dopadas com íons Gd3+ com fórmula geral Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x=0, 

0,02, 0,04, 0,06) pelo método de combustão usando ureia como combustível. 

 

• Empregar a técnica de FTIR para identificar a influência que os íons Gd3+ trazem aos 

estiramentos das ferritas na região do infravermelho. 

 

• Identificar as propriedades estruturais, tais como: tamanho do cristalito e parâmetros de 

redes, através da difração de raios X (DRX) e com o auxílio do refinamento pelo método 

Rietveld, indexar as fases presentes nas estruturas sintetizadas, determinar o parâmetro 

de rede (a) das fases cúbicas pelo método Rietveld e comparar o resultado obtido com 

o determinado pela equação de Scherrer. 

 

• Analisar a morfologia dos materiais sintetizados por MEV. 

 

• Propor a distribuição catiônica das ferritas sintetizadas a partir da equação proposta por 

Valenzuela (1994) e comparar os dados teóricos de momentos de magnéticos com os 

experimentais. 

 

• Determinar as propriedades magnéticas dos materiais sintetizados como: magnetização 

de saturação, campo remanente, coercividade, quadratura e constante de anisotropia. 

 

• Propor as aplicações dos materiais sintetizados com base em suas respostas magnéticas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo está dividido nos seguintes temas: fundamentos do magnetismo, 

ferritas e suas características gerais, tais como: magnetismo das ferritas, aplicações da teoria do 

campo cristalino a ferritas, aplicações gerais das ferritas de cobre, além das aplicações das 

ferritas dopadas com íons lantanídeos, há também um tópico abordando as principais rotas de 

síntese empregadas na produção de ferritas, e por último abordou-se os principais aspectos 

teóricos da síntese de combustão. 

 

3.1 FUNDAMENTOS DO MAGNETISMO 

 

A história do magnetismo começa com a descoberta do mineral magnetita (Fe3O4), 

que pode ser considerado o primeiro material magnético descoberto pelo homem. Por muitos 

anos, os materiais magnéticos produzidos, eram feitos a partir da imantação do ferro com a 

magnetita e, tais processos de magnetização com magnetita perduraram até o início do século 

XIX. Com a descoberta por Hans Christian Oersted (1820) que a corrente elétrica produz um 

campo magnético, a partir das pesquisas de Oersted, o primeiro eletromagneto foi produzido 

gerando campos magnéticos de intensidades substancialmente maiores do que a magnetita ou 

os materiais imantados por ela (CULLITY; GRAHAM, 2008). 

O campo de força magnética, também denominado de campo externo magnético, é  

representado por H
→

. Pode-se compreender a geração de um campo magnético analisando um 

solenoide com N espirais com pequenos espaçamentos, tendo um tamanho , que conduz uma 

corrente I. A relação matemática é expressa pela Equação 1(CULLITY; GRAHAM, 2008). 

NI
H
→

=                                                                                                                                       (1) 

Quando uma dada substância é submetida a um campo magnético H
→

, há o surgimento 

de um campo magnético interno representado por B
→

 e denominado de fluxo magnético ou  

indução magnética expresso pela Equação 2. As unidades de B
→

 são o Tesla (T) ou Weber por 

metro ao quadrado (Wb/m2) (GUIMARAES, 1998; CULLITY; GRAHAM, 2008). 

 

B H
→ →

=                                                                                                                                      (2) 
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O parâmetro  é denominado de permeabilidade magnética (Equação 3). Uma 

característica da permeabilidade magnética, é que ela é específica para cada meio, em que o 

campo H
→

 passa e o campo B
→

é medido. No vácuo, o valor para o fluxo magnético é determinado 

através da Equação 4. As unidades da permeabilidade magnética são o Weber por Ampére-

metro (Wb/A.m) ou Henri por metro (H/m) (GUIMARAES, 1998; ). 

B

H



→

→
=                                                                                                                                         (3) 

 

0 0B H
→ →

=                                                                                                                                     (4) 

 

Na Equação 4, o parâmetro 0 é a permeabilidade magnética com valor de 4π.10-7 

(1,257.10-6 H/m)  e 0B
→

 é o fluxo magnético medido no vácuo. 

Outros parâmetros são usados na descrição das propriedades magnéticas dos sólidos. 

Uma das mais usadas é a permeabilidade relativa r , que pode ser definida como o grau em 

que um material qualquer pode ser magnetizado, ou na facilidade que um dado material pode 

ter um fluxo magnético induzido, 0B
→

, na presença de um campo magnético externo,  H
→

. Na 

Equação 5, tem-se a relação usada para calcular a permeabilidade relativa (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2010). 

 

r

0





=                                                                                                                                          (5) 

 

Outra medida importante é a magnetização de um dado sólido, que pode ser vista na 

Equação 6 (CULLITY; GRAHAM, 2008; COEY, 2009). 

 

0B (H M)
→ → →

=  +                                                                                                                     (6) 

 

Os momentos magnéticos do sólido tendem a se alinhar com o campo magnético 

externo, porém, o próprio sólido possui um campo magnético intrínseco que também contribui 



17 
 

para o campo magnético produzido, em que 0 M
→

 , representa o momento magnético intrínseco 

dos sólidos alinhados ao campo magnético externo. 

A magnetização é proporcional ao campo magnético externo, e pode ser vista a partir 

da Equação 7 (COEY, 2009; CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

 

mM H
→ →

=                                                                                                                                         (7) 

 

A susceptibilidade magnética m , que mede a tendência que um material tem de 

magnetizar-se, pode ser relacionada com a permissividade pela Equação 8 (GUIMARAES, 

1998; CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

 

m r 1 = −                                                                                                                                     (8) 

Na Tabela 3.1, estão descritas as principais unidades utilizadas nas equações que 

versam sobre o magnetismo, nela está contida as unidades no sistema MKS (SI) e no emu-cgs. 

 

Tabela 3. 1- Unidades magnéticas e fatores de conversão entre o SI e o cgs-emu. 

Propriedade Símbolo Unidades SI Unidades 

Cgs-emu 

Conversão 

Derivadas Primárias 

Indução 

magnética 

B Tesla (Wb/m2) kg/s.C Gauss 1 Wb/m2 = 104 

gauss 

Campo de força 

magnética 

H Amp-turn/m C/m.s Oersted 1 Amp-turn/m 

= 4π.10-3 

Oersted 

Magnetização M (SI) 

I (cgs-emu) 

Amp-turn/m C/m.s Maxwell/cm2 1 Amp-turn/m 

= 4π.10-3 

Maxwell/cm2 

Permeabilidade 

no vácuo 

μ Henry/m kg.m/C2 Adimensional 

(emu) 

4π.10-7 

Henry/m = 1 

emu 

Permeabilidade 

relativa 

μr (SI) 

μ’(cgs-meu) 

Adimensional Adimensional Adimensional μr = μ’ 

Susceptibilidade χm (SI) 

χ’
m (cgs-emu) 

Adimensional Adimensional Adimensional χm = χ’
m 

Fonte: Callister e Rethwisch (2010). 
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Basicamente, as propriedades magnéticas de um material dependem da movimentação 

dos elétrons, que podem ser explicadas por duas movimentações eletrônicas: o movimento 

orbital em torno do núcleo, um movimento da carga que gera um campo magnético ao longo 

do seu eixo de rotação, bem como o movimento de spin, em que o elétron é considerado uma 

carga pontual que movimenta-se em torno de seu eixo, o que também gera um campo magnético 

(KITTEL, 2006).  

A partir da aplicação de um campo magnético externo em sólidos, observam-se os 

seguintes comportamentos: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, 

antiferromagnetismo e ferrimagnetismo, demonstrando as diferentes respostas dos materiais 

frente ao campo magnético externo (KITTEL, 2006; CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

 

3.1.1 Diamagnetismo 

 

Quando as cargas elétricas de um material se opõem a um campo magnético aplicado, 

afirma-se que este comportamento é associado ao diamagnetismo. De acordo com a lei de Lenz, 

quando um fluxo magnético que atravessa um circuito elétrico varia, uma corrente será induzida 

com um sentido tal que o fluxo magnético produzido por esta corrente se opõe à variação do 

fluxo (KITTEL, 2006). O comportamento diamagnético pode ser visualizado na Figura 3.1  

 

Figura 3.1 - Comportamento de um material diamagnético na ausência de um campo magnético a) e na presença 

de um campo magnético b). 

 

Fonte: Callister e Rethwisch (2010). 

 

Um bom parâmetro para a determinação do diamagnetismo de uma espécie é a 

susceptibilidade magnética, nos quais materiais que apresentam valores negativos de 

susceptibilidade são denominados de diamagnéticos (CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 
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Segundo Cullity e Graham (2008) materiais com níveis eletrônicos externos 

completos, apresentam comportamento diamagnético, por exemplo: gases monoatômicos como 

os gases nobres, gases poliatômicos como o H2 e o N2, são diamagnéticos. A explicação para 

isso é que na formação das ligações químicas há um emparelhamento dos elétrons no nível mais 

externo e, nenhum momento magnético líquido é observado. Um exemplo é o NaCl, em que o 

sódio (Na) perde um elétron formando o Na+ e o cloro (Cl) ao receber o elétron torna-se a 

espécie Cl-, tanto o Na+ quanto o Cl-, são íons com níveis eletrônicos externos completamente 

preenchidos, sendo ambos os íons espécies diamagnéticas. 

Cullity e Graham (2008) alertam sobre generalizações do comportamento 

diamagnético para grupos de compostos, pois há muitas exceções. Por exemplo, nem todas as 

espécies iônicas são diamagnéticas, assim como nem todos os compostos orgânicos são 

diamagnéticos. 

 

3.1.2 Paramagnetismo 

 

Alguns sólidos, mesmo na ausência de um campo magnético externo, apresentam 

momentos magnéticos devido ao cancelamento parcial dos spins ou por causa do movimento 

orbital. As orientações desses arranjos são aleatórias, porém, na presença de um campo 

magnético ou de variações na temperatura, os arranjos são afetados e começam a apresentar 

magnetização (CULLITY, 2008).  

Aplicando-se um campo magnético externo os spins são alinhados no mesmo sentido 

do campo aplicado, o que aumenta a permeabilidade relativa r .Uma característica que 

acentua a diferença entre o paramagnetismo e o diamagnetismo é a susceptibilidade, uma vez 

que o campo gerado pelo movimento interno dos spins não se opõe ao campo externo, ou seja 

pequenos valores positivos de susceptibilidade são observados, tendo ordens de grandeza entre 

10-2 e 10-5 (KITTEL, 2006).  

O comportamento paramagnético na ausência e na presença de um campo magnético, 

podem ser visualizados na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Material paramagnético na ausência de um campo magnético externo a) e na presença de um campo 

magnético externo b). 

 

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2010). 

 

3.1.3 Ferromagnetismo 

 

O ferromagnetismo é observado quando os elétrons estão alinhados espontaneamente, 

o que pode ocorrer mesmo na ausência de um campo magnético externo. Outra característica é 

o acoplamento spin-órbita permanente dos elétrons possibilitando que o material 

ferromagnético apresente magnetização constante. Além do alinhamento mútuo dos spins 

eletrônicos que existem em grandes volumes do material, que são denominados de domínios 

magnéticos (VAN VLACK 2000; KITTEL, 2006; CULLITY; GRAHAM 2008). 

Os materiais ferromagnéticos apresentam altas susceptibilidades magnéticas que são 

positivas e da ordem de 106. Outro ponto que vale ser destacado é a limitação que os materiais 

ferromagnéticos têm com relação a temperatura. O parâmetro empregado é a temperatura de 

Curie, em que abaixo da temperatura de Curie os spins eletrônicos têm entropia baixa e ainda 

conseguem manter o alinhamento necessário para a manifestação do ferromagnetismo, porém, 

quando a temperatura do sistema é elevada, acima da temperatura de Curie, a entropia do 

sistema aumenta e, consequentemente, a desorganização dos alinhamentos dos spins eletrônicos 

levam a perda das propriedades ferromagnéticas do material. Os materiais magnéticos, acima 

da temperatura de Curie possuem características paramagnéticas (KITTEL, 2006; 

CALLISTER; RETHWISCH, 2010).  

Na Figura 3.3 há uma representação esquemática do alinhamento dos spins eletrônicos 

no arranjo ferromagnético. 
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Figura 3.3- Arranjo ferromagnético na ausência de um campo magnético H. 

 

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2010). 

 

 

3.1.4 Antiferromagnetismo  

 

O antiferromagnetismo é marcado pelo alinhamento antiparalelo dos spins eletrônicos, 

o que implica no alinhamento dos spins em direções opostas, ou seja, nenhum momento 

magnético líquido é observado em um arranjo antiferromagnético, pois há o cancelamento do 

momento total de spin (CULLITY; GRAHAM 2008; CALLISTER; RETHWISCH, 2010).  

Ao analisar-se individualmente os átomos de Mn2+ há momentos magnéticos 

associados a estes spins, porém, quando a estrutura é analisada como um todo, os spins que 

adotam arranjos antiparalelos são cancelados e nenhum momento magnético associado a rede 

cristalina é observado. 

Outro fator importante considerado no comportamento das estruturas 

antiferromagnéticas é a existência da temperatura de Néel (TN), o antiferromagnetismo, só é 

possível abaixo da TN. Abaixo da TN menos energia térmica está disponível, possibilitando o 

arranjo antiparalelo dos spins. Acima da TN, o alinhamento antiparalelo não é mais possível 

devido ao incremento de energia térmica e o material passa a ter um comportamento 

paramagnético. O arranjo antiferromagnético pode ser visualizado na Figura 3.4 (CULLITY; 

GRAHAM 2008; CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 
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Figura 3.4  - Arranjo antiferromagnético do óxido de manganês na ausência de um campo magnético e abaixo da 

temperatura de Néel. 

 

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2010). 

 

 

3.1.4 Ferrimagnetismo 

 

Nos materiais ferrimagnéticos há também uma magnetização espontânea. Enquanto 

em um material ferromagnético a totalidade dos spins está alinhada em um dado sentido, nos 

materiais ferrimagnéticos há um desbalanceamento dos momentos de spin (GUIMARAES, 

1998; VAN VLACK, 2000). 

O grupo que melhor representa o efeito do ferrimagnetismo são as ferritas. A magnetita 

(Fe3O4 ou FeFe2O4, em uma estrutura de espinélio do tipo AB2O4), constituída pelos cátions 

Fe2+, Fe3- e O2-, tem-se no sítio A os cátions de Fe2+, que tem momento magnético equivalente 

a 4μB, e no sítio B os cátions  de Fe3+, que possuem momento equivalente a 5μB e, os ânions de 

O2-, que não apresentam momento magnético líquido. Logo, na estrutura resultante há um 

emparelhamento de spins, similar ao observado no antiferromagnetismo, porém, não há o 

cancelamento total do momento magnético da estrutura, possibilitando o surgimento de uma 

magnetização espontânea similar ao que é observado no ferromagnetismo (KITTEL, 2006).  

Os materiais ferrimagnéticos apresentam susceptibilidades magnéticas positivas e 

também possuem relação com a temperatura de Curie. Abaixo da temperatura de Curie há 

magnetização, enquanto que acima da temperatura de Curie não há magnetização espontânea e 

o material passa a ter um comportamento paramagnético (KITTEL, 2006; CULLITY; 

GRAHAM, 2008). 

Na Figura 3.5, há a representação do alinhamento dos spins em uma estrutura 

ferrimagnética. 
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Figura 3.5 - Representação esquemática de uma estrutura ferrimagnética. 

 

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2010). 

 

3.1.5 Domínios Magnéticos 

 

Existem regiões dentro de um material em que o alinhamento dos spins permite que a 

magnetização local seja a maior possível. Em um material ferromagnético ou ferrimagnético 

tais regiões são denominadas de domínios. Os domínios são limitados pelas fronteiras ou 

paredes do domínio. Para analisar-se a origem dos domínios, precisa-se primeiramente 

estabelecer que o material analisado está em temperaturas muito menores que a temperatura de 

Curie (KITTEL, 2006; CALLISTER; RETHWISCH 2008). 

Quando analisa-se, por exemplo, uma substância ferromagnética, os momentos 

magnéticos estão quase todos paralelos em escalas microscópicas, porém, é provável que a 

amostra possua uma magnetização consideravelmente menor que a magnetização de saturação. 

Logo, para que a magnetização atinja o maior valor possível é necessário a aplicação de um 

campo magnético externo (GUIMARAES, 1998). 

A aplicação de um campo magnético externo é necessária para que a magnetização 

atinja o valor máximo, uma vez que os domínios não são necessariamente paralelos, ou seja 

eles não estão obrigatoriamente alinhados para promover a magnetização máxima. Pode-se 

afirmar que o valor da magnetização espontânea de um material que não está submetido a um 

campo magnético externo é a soma dos momentos magnéticos dentro dos domínios, um 

exemplo de domínios magnéticos pode ser visto na Figura 3.6 (GUIMARAES, 1998). 
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Figura 3.6 - Representação dos domínios magnéticos de uma substância ferromagnética ou 

ferrimagnética. 

 

Fonte: Adaptado de Callister e Rethwisch (2010). 

 

Sobre as paredes dos domínios magnéticos pode-se diferenciá-las em dois grupos as 

paredes de Néel e as paredes de Bloch. Nas paredes de Néel, a magnetização gira de forma 

perpendicular às paredes do domínio; enquanto que nas paredes de Bloch a mudança na direção 

dos spins não ocorre de forma brusca de um plano cristalino para o outro, mas sim, de forma 

gradual ao longo de vários planos cristalinos (KITTEL, 2006; AMORIM, 2015). As paredes de 

Bloch e de Néel podem ser visualizadas na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 - a) Material magnético com anisotropia perpendicular com largura w e espessura d as setas 

representam a direção da magnetização. b) parede de Bloch rotacionando no eixo x-y. c-) parede de Néel 

rotacionando no eixo z-y. 

 

 

Fonte: Adaptado de St. Médar (2016). 
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3.1.6 Histerese Magnética 

 

Na Figura 3.8 há uma típica curva de histerese de um material ferromagnético ou 

ferrimagnético. A curva de histerese também é conhecida como curva de magnetização. 

 

Figura 3.8 - Curva de histerese magnética. 

 

Fonte: Coey (2009). 

 

Em uma curva de histerese típica há alguns parâmetros importantes que podem ser 

obtidos a partir da observação do comportamento do material analisado em resposta a um 

campo magnético externo. 

Na região a), não há ação de um campo magnético externo e, os inúmeros domínios 

estão orientados de forma randômica. A medida que o campo magnético é aumentado, há um 

incremento dos domínios orientados em favor do campo magnético externo, em detrimento dos 

spins que estão alinhados de forma contrária ao campo externo. Esse momento é marcado pelo 

movimento reversível das paredes de Bloch. Neste ponto, caso o campo magnético fosse 

retirado ocorreria o desalinhamento dos spins e o retorno do sistema ao estado de menor energia 

registrado anteriormente (CULLITY; GRAHAM, 2008; CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

Na região b), o aumento subsequente do campo externo leva ao alinhamento dos spins 

do material com o campo magnético externo. Neste ponto, há o movimento irreversível das 

paredes de Bloch, em que a retirada do campo magnético externo não leva ao estado 

inicialmente registrado. Ao final desse processo há a magnetização de saturação (MS), em que 

os spins do material analisado estão completamente alinhados em relação ao campo magnético 

externo (COEY, 2009). 

Na região c), continuando a análise de uma curva de histerese, quando o campo 

magnético externo é removido ou invertido, observa-se que o caminho original não é percorrido 

da mesma forma. Os domínios que estavam completamente alinhados com o campo magnético 
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externo passam a rotacionar em direções diferentes do alinhamento alcançado na magnetização 

de saturação, porém como o caminho não é o mesmo a curva forma uma histerese. Nesse 

caminho há um parâmetro importante que registra a magnetização residual do material 

submetido ao campo magnético externo, denominado de magnetização remanente ou campo 

remanente (HR), que registra a magnetização de um dado material na ausência de um campo 

magnético externo. (CALLISTER; RETHWISCH, 2010). 

Na região d), para reduzir o valor da magnetização ou fluxo magnético a zero, aplica-

se um campo magnético externo, esse valor corresponde ao campo coercivo ou coercividade 

(HC) (CULLITY; GRAHAM, 2008). 

O valor da coercividade é um indicativo para a determinar se o material pode ser 

utilizado com um imã permanente ou em núcleos de transformadores. Para aplicações como 

imãs permanentes é interessante que o material tenha altos valores de coercividade, uma vez 

que o material tenderá a manter sua magnetização espontânea, já que em núcleos de 

transformadores é desejável que a coercividade seja pequena para diminuir a dissipação de 

energia (KITTEL, 2006; AMORIM, 2015).  

De forma geral, há duas classes em que pode-se encaixar os materiais magnéticos, 

aqueles que possuem baixa coercividade, que são denominados de materiais magneticamente 

macios e, os materiais magneticamente duros que possuem um alto valor de coercividade 

(GUIMARAES, 1998; VAN VLACK, 2000).  

Na Figura 3.9 há a representação de uma curva de histerese de um material macio e 

outro duro. 
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Figura 3.9 - Loops de histerese de um material magneticamente mole a) e de um material magneticamente duro 

b). 

 

 

Fonte: Pellicer et al., (2011). 

3.2 FERRITAS 

 

3.2.1 características gerais das ferritas 

 

Ferritas com estrutura de espinélio são uma grande classe de materiais com 

importantes aplicações em diversas áreas (HOU et al., 2017). Bragg e Nishikawa em 1915 

noticiaram a caracterização de um novo tipo de estrutura, posteriormente denominada de 

espinélio. As ferritas possuem fórmula geral AFe2O4, em que A é alguma espécie com estado 

de oxidação +2 (Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+). Em uma estrutura perfeita de um espinélio 

do tipo ferrita, o sítio A está ligado diretamente a 4 oxigênios em um sítio tetraédrico e o sítio 

B ocupado pelos cátions Fe3+, que está ligado a seis oxigênios (KITTEL, 2006). 

A célula unitária de um espinélio tem 8 fórmulas mínimas do tipo AB2O4. Logo cada 

célula unitária possui 8 sítios do tipo A, 16 sítios do tipo B e 32 oxigênios ao todo. Uma 

representação da estrutura espinélio pode ser observada na Figura 3.10 (FILHO, 2014). 
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Figura 3.10 - Representação esquemática de uma estrutura do tipo espinélio. 

 

Fonte: Adaptado de Eloizo et al., (2014). 

 

A estrutura do MgAl2O4 é um exemplo de espinélio com distribuição normal. O Mg2+ 

está posicionado no sítio A e o Al3+ está posicionado no sítio B. Em muitos casos é usual que 

os cátions do sítio B, migrem para as posições do sítio A, e os cátions do sítio A, migrem para 

as posições do sítio B. Quando a distribuição catiônica ocorre dessa maneira temos a formação 

de um espinélio inverso. Na Equação 9, tem-se a fórmula geral dos espinélios com distribuição 

normal, e na Equação 10, a fórmula geral dos espinélios inversos (LIMA, 2011). 

 

2+ 3+ 2-

2 4(A ) B O Espinélio Normal                                                                                                             (9) 

 

2+ 3+ 2+ 3+

1-δ δ δ 2-δ 4(A B ) A B O Espinélio Inverso                                                                                        (10) 

 

Na Equação 10, δ representa o grau de inversão das ferritas. Caso o valor seja igual a 

0, tem-se uma ferrita do tipo normal, ou seja, na célula unitária existem 8 átomos com número 

de oxidação +2 no sítio A e 16 átomos com estado de oxidação +3 no sítio B. Quando o valor 

do grau de inversão for igual a 1, existem no sítio A 8 átomos com número de oxidação +3 e 

no sítio B 8 átomos com número de oxidação igual a +3 e 8 átomos com número de oxidação 

igual a +2. As distribuições catiônicas das ferritas dificilmente são do tipo 100% normal ou 



29 
 

100% inversa. O usual é que a distribuição catiônica seja intermediária entre a normal e a 

inversa (VALENZUELA, 1994; CULLITY; GRAHAM, 2008). 

 

3.2.2 Magnetismo das ferritas 

 

Em 1947 Louis Néel, realizou estudos sobre as propriedades magnéticas das ferritas. 

Segundo Néel as ferritas compreendem o grupo de compostos com fórmula geral do tipo 

AB2O4, Néel divide as ferritas em duas categorias de acordo com as suas propriedades 

magnéticas, as ferritas paramagnéticas em que A= Zn, Cd, e as ferritas que apresentam um 

momento magnético, em que A= Co, Mn, Ni. A existência de tais propriedades magnéticas 

despertaram o interesse da comunidade científica, uma vez que as ferritas apresentavam 

propriedades diferentes dos materiais ferromagnéticos tradicionais (NÉEL, 1971). 

Para interpretar as propriedades magnéticas das ferritas, Néel admite que as 

propriedades magnéticas das ferritas surgem a partir das interações entre os íons presentes no 

sítio B e os íons presentes no sítio A.  

As interações entre os sítios A e B seriam para Néel extremamente estáveis, para 

interpretar o momento magnético ferritas. Néel admite que no zero absoluto todos os spins dos 

íons presentes no sítio A estão alinhados paralelamente, resultando em um momento magnético 

líquido MA, já os spins do sítio B estariam alinhados na direção contrária, o que geraria um 

momento magnético líquido denominado de MB. Assim a magnetização espontânea que as 

ferritas apresentam seriam determinadas pela diferença nas magnetizações líquidas entre os 

sítios B e as magnetizações dos sítios A. A Equação 11 apresenta a magnetização líquida entre 

os sítios B e A (NEEL, 1971). 

 

Ferritas AB
M = M -M                                                                                                                                         (11) 

 

É importante ressaltar que para o cálculo das magnetizações teóricas das ferritas, 

precisa-se realizar a distribuição eletrônica dos íons associados a ferrita sintetizada. O momento 

magnético está associado à quantidade de elétrons desemparelhados na camada de valência de 

cada íon e, dependendo da quantidade de elétrons desemparelhados, tem-se associado a esta 

configuração um determinado valor de magnetização denominado de magnéton de Bohr (μB). 

Como exemplo, pode-se analisar as configurações eletrônicas dos íons de cobalto e ferro que 

constituem a ferrita de CoFe2O4 (VALENZUELA, 1994; KITTEL, 2006). 
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Para o 27Co2+ têm-se a seguinte distribuição eletrônica: 

2 2 2 6 2 6 7

27 Co [1s 2s 2p 3s 3p ]3d+ =  

 subnível do tipo 3d com 7 elétrons 

A distribuição eletrônica para o cobalto leva a 3 elétrons desemparelhados nos orbitais 

d, consequentemente, o momento magnético é de 3 μB. 

Para o 26Fe3+ têm-se a distribuição eletrônica abaixo: 

3 2 2 6 2 6 5

26 Fe [1s 2s 2p 3s 3p ]3d+ =  

 subnível do tipo 3d com 5 elétrons. 

A configuração do subnível “d” do 26Fe3+ finaliza em 3d5, o que gera um momento 

magnético de 5 μB. 

Os momentos magnéticos líquidos estão associados aos orbitais “d” que possuem 

elétrons desemparelhados, enquanto que os elétrons dos subníveis anteriores que estão 

representados nas distribuições eletrônicas em colchetes, não contribuem para o momento 

magnético, uma vez que estão emparelhados e o momento magnético associado a estes elétrons 

é cancelado (VALENZUELA, 1994). 

Como resultado das distribuições eletrônicas, associa-se aos íons 27Co2+ e 26Fe3+ os 

respectivos momentos magnéticos 3μB e 5μB. Conforme a teoria do ferrimagnetismo de Néel 

os spins dos elétrons dos íons 26Fe3+ que ocupam os sítios do tipo B, estarão alinhados de forma 

paralela entre si e alinhados de forma contrária com relação aos spins dos elétrons do 27Co2+ 

que ocupam os sítios do tipo A. Logo para determinar a magnetização teórica da ferrita de 

CoFe2O4, deve-se fazer a diferença dos momentos magnéticos dos íons nos sítios B pelos 

momentos magnéticos dos íons nos sítios A (LIMA, 2011). 

Na Figura 3.11, têm-se a representação esquemática da distribuição eletrônica de uma 

ferrita com grau de inversão igual a 0. 

 

Figura 3.11 – Representação esquemática de uma ferrita com grau de inversão igual a 0. 
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Fonte: Autor, (2018). 

A célula unitária de uma ferrita com estrutura de espinélio possui 8 sítios tetraédricos 

e 16 sítios octaédricos. Ao adotar-se a ideia que a ferrita trabalhada tem distribuição normal, 

admitiu-se que os íons nos sítios tetraédricos são Co2+, e os íons que no arranjo octaédrico são 

de Fe3+. Assim o cálculo para a magnetização teórica de uma ferrita de CoFe2O4 é: 

 

B B BM 16 5 8 3 56 Por célula unitária  =  −  =  

 

A magnetização determinada é de 56 μB/célula unitária. Para encontrar-se a 

magnetização por molécula, basta dividir o valor encontrado por célula unitária por 8. A divisão 

por 8 é necessária para encontrar o valor por fórmulas moleculares, uma vez que cada célula 

unitária de um espinélio tem 8 fórmulas moleculares. Ao dividir 56 μB por 8, determina-se um 

valor de 7 μB por molécula (LIMA, 2011; FILHO, 2014). 

No caso de uma ferrita inversa com grau de inversão igual a 1, admitiu-se que houve 

uma inversão completa com a migração de cátions do sítio A para o B e de cátions do sítio B 

para o A. 

No exemplo da Figura 3.12, têm-se as mesmas 8 posições para os sítios tetraédricos e 

as mesmas 16 posições para os sítios octaédricos, porém, ao invés de ter-se nas 8 posições dos 

sítios tetraédricos cátions de Co2+, têm-se as 8 posições tetraédricas ocupadas por cátions de 

Fe3+. Enquanto que nas 16 posições octaédricas, metade delas são ocupadas por cátions de Co2+ 

e a outra metade ocupada por cátions de Fe3+. o movimento migratório de cátions entre os sítios 

causa mudanças significativas no resultado da magnetização. o cálculo pode ser visto abaixo 

(LIMA, 2011; FILHO 2014). 

 

Figura 3.12 - Representação esquemática de uma ferrita de CoFe2O4 com grau de inversão igual a 1. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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B B B BM (8 5 8 3 ) 8 5 24 Por célula unitária   =  +  −  =  

 

Dividindo o valor 24 μB por 8, determinou-se o valor da magnetização teórica por 

fórmula molecular é igual a 3 μB para a ferrita mostrada na Figura 3.12. O que é completamente 

plausível, uma vez que cátions de menor momento magnético estão ocupando os sítios 

octaédricos, ocasionando a diminuição da magnetização. 

 

3.2.3 Teoria do campo cristalino aplicado a ferritas 

 

A teoria do campo cristalino pode ser aplicada para a compreensão das tendências que 

os cátions têm de adotarem determinadas posições em sítios octaédricos ou tetraédricos em 

ferritas com estrutura do tipo espinélio.  

Na teoria do campo cristalino é admitido que os cinco orbitais “d” perdem a sua 

degenerescência ao interagirem com cargas que estão em suas respectivas vizinhanças, ou seja, 

os cinco orbitais “d” são divididos de acordo com o tipo de simetria do campo eletrostático, que 

é produzido pelos ânions em determinados sítios. No caso das ferritas os sítios octaédricos ou 

tetraédricos (LEE, 1999). 

Em um campo octaédrico os cinco orbitais “d” são divididos em dois grupos: os 

orbitais t2g (dxy, dyz, dzx) e os eg (dz
2, dx

2
-y

2). A separação entre os dois grupos de orbitais é 

definida como 10 dq ou Δ. Os orbitais eg possuem maior energia, uma vez que a densidade de 

carga dos ânions aponta diretamente para estes orbitais, enquanto que para os orbitais t2g não 

há densidade de carga dos ânions apontando diretamente para eles (SHRIVER et al., 2006). 

Em campos tetraédricos, o grupo de orbitais de maior energia são os orbitais t2g, nesse 

caso, os ânions interagem de forma mais frontal com esses orbitais t2g (dxy, dyz, dzx). O fato das 

interações em campos octaédricos serem frontais causa uma maior separação no conjunto de 

orbitais “d”. Essa maior separação dos orbitais gera um maior valor de 10 dq, do que os 

observados em campos tetraédricos, tanto é, que os valores de 10 dq em campos tetraédricos é 

cerca de 4/9 dq do valor em campos octaédricos (LEE, 1999; SHRIVER et al., 2006).  

O grupo de orbitais d pode ser visualizado na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 - Orbitais d. 

 

Fonte: Perdigão, (2018) 

 

As separações dos orbitais em campos octaédricos e tetraédricos podem ser 

visualizados na Figura 3.14. As energias de estabilização do campo cristalino para várias 

configurações eletrônicas podem ser visualizadas na Tabela 3.2. 

 

Figura 3.14 - Desdobramento do campo cristalino em campos octaédricos e tetraédricos. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Tabela 3.2 - Energia de estabilização para cátions dos metais de transição em sítios octaédricos e tetraédricos. 

Número de 

elétrons no 

orbital d 

EECC em termos de 10 dq Cátions Estimativa da 

energia de 

ocupação 

octaédrica 

(eV#) 

Octaédrico Tetraédrico 

1 4 6 Ti3+ 0,33 

2 8 12 V3+ 0,53 

3 12 8 V2+ 

Cr3+ 

1,37 

2,02 

4 6 4 Mn3+ 

Cr2 + 

1,10 

0,74 

5 0 0 Fe3+ 

Mn2 + 

0 

0 

6 4 6 Fe2+ 

Co3+ 

0,17 

0,82 

7 8 12 Co2+ 0,09 

8 12 8 Ni2+ 0,98 

9 6* 4 Cu2+ 0,68 

10 0 0 Zn2+ 0 

# Elétron-volt. * Configuração com estabilização adicional via distorção Jahn-Teller. 

Fonte: Valenzuela, (1994). 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 3.2, a distribuição dos elétrons nos orbitais 

“d” leva em consideração que os mesmos estão sob a ação de campos de coordenação com 

ligantes fracos, tal ação do ligante, leva a uma configuração com spin alto (LEE, 1999).  

Para configurações d1, d2, d3 os orbitais t2g são ocupados por elétrons desemparelhados. 

Observa-se na tabela 3.2 que os íons com configuração eletrônica d3, apresentam as maiores 

energias de estabilização (LEE, 1999).  

Outro íon com tendência para coordenação em sítios octaédricos é Ni2+. Os íons Zn2+ 

e Fe3+, com configuração d5 em spin alto, não apresentam valores de energia de estabilização 

para sítios octaédricos e tetraédricos. Consequentemente, íons com configuração d5 não 

apresentam tendência de ocupação em sítios de coordenação, podendo ocupar com relativa 

facilidade qualquer um dos sítios dos espinélios (VALENZUELA, 1994). 
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 Em cromitas, o arranjo é preferencialmente do tipo normal, em que o Cr3+ adota 

preferencialmente sítios octaédricos. Já em ferritas, o arranjo depende do tipo de cátion no sítio 

A, ou seja do cátion bivalente, pois o Fe3+ não possui energia de estabilização do campo 

cristalino, dessa forma, se o cátion bivalente não apresentar preferências claras para 

coordenação em sítios específicos, o arranjo das ferritas possuirá o parâmetro de inversão entre 

0 e 1 (VALENZUELA, 1994). 

Para configurações eletrônicas do tipo d4 e d9, deve-se levar em consideração um tipo 

de distorção que possui ação estabilizadora, denominada de efeito Jahn-Teller. O efeito Jahn-

Teller consiste em um efeito que visa minimizar a energia total do sistema quando existem 

assimetrias na configuração eletrônica de uma determinada espécie química. Analisando um 

sistema octaédrico, há duas possibilidades gerais de distorções, um alongamento das espécies 

coordenadas no eixo z ou uma compressão dos eixos z, que podem ser visualizadas na Figura 

3.15 (VALENZUELA, 1994; LEE, 1999; SHRIVER, 2006). 

 

Figura 3.15 - Representação esquemática do efeito Jahn-Teller sobre espécies octaédricas a) Efeito de 

alongamento do eixo z. b) Efeito de compressão do eixo z. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Observando-se o íon Cu2+ (d9), percebe-se que a espécie possui todos os orbitais d 

preenchidos, exceto o orbital dz
2 que possui apenas um elétron. Tal distribuição eletrônica leva 

a um efeito similar ao observado para configurações d4. Ao analisar-se a separação energética 

dos orbitais, conforme pode ser visualizado na Figura 3.16, observa-se que todos os orbitais 

que possuem componentes orientadas com relação aos eixos z (para os orbitais t2g, os orbitais 

dyz e dxz e para os orbitais eg, o orbital dz
2), estão em níveis energéticos menores, do que aqueles 

que sofrem a ação mais eficaz da aproximação dos ligantes (para os orbitais t2g, o orbital dxy e 
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para os orbitais eg, o orbital dx
2-y

2). Dessa forma, há o alongamento sobre o eixo z e uma 

compressão sobre os eixos x e y (VALENZUELA, 1994; SHRIVER, 2006). 

 

Figura 3.16 - Representação da separação energética dos orbitais de um cátion sob a ação de um campo 

octaédrico normal, e sob a ação de um campo octaédrico distorcido (efeito Jahn-Teller). 

 

Fonte: Adaptado de Valenzuela, (1994). 

 

3.2.4 Aplicações gerais das ferritas baseadas em átomos de cobre 

 

Sínteses de ferritas baseadas em átomos de cobre têm sido realizadas por causa das 

suas possíveis e importantes aplicações em áreas como biotecnologia e armazenamento de 

dados. 

Goya, Rechenberg e Jiang (1998) estudaram o comportamento de ferritas de cobre 

sintetizadas pelo método do moinho de bolas. É relatado que o sistema Cu-Fe-O atrai a atenção 

de cientistas dos campos da metalurgia, ciência dos materiais, mineralogia e física do estado 

sólido, em virtude da capacidade que as ferritas de cobre têm para a utilização na indústria 

eletrônica.  

Tailhades et al., (1998) sintetizaram ferritas de cobre dopadas com íons cobalto. Nesse 

trabalho foi observado que tratamentos térmicos podem modificar a distribuição catiônica e o 

estado de oxidação dos íons de cobre, particularmente a migração do íon Cu2+ do sítio 

tetraédrico para o octaédrico e a oxidação da espécie Cu+ que pode ocorrer na faixa de 250 ºC 

– 420 ºC. 
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Gingasu et al., (2008) relataram que ferritas de cobre podem cristalizar em arranjos 

tetragonais ou cúbicos dependendo da distribuição catiônica. A fase tetragonal é estável em 

temperatura ambiente e apresenta-se como uma estrutura de espinélio inverso. Os íons Fe3+ 

podem ocupar tanto os sítios octaédricos como os sítios tetraédricos, assim como os íons Cu2+ 

podem ocupar ambos os sítios. Porém há uma forte preferência pelos sítios octaédricos 

causando uma forte distorção na estrutura do tipo Jahn-Teller. A fase cúbica apresenta 

estabilidade somente em temperaturas acima de 360 ºC. 

Deraz (2010) em seu trabalho citou que o campo de síntese de ferritas de cobre, tem 

atraído atenção por causa das propriedades apresentadas e pelas possibilidades de aplicação em 

diversos campos de estudo, que vão desde a gravação de dados até aplicações biotecnológicas. 

Sobre o método de combustão, é relatado que é um método rápido, simples e barato na síntese 

de ferritas. Por tal método é fácil controlar a estequiometria e o tamanho do cristalito, o que traz 

efeitos na morfologia, estrutura, propriedades magnéticas e elétricas destas ferritas. Neste 

mesmo artigo é discutida a influência dos íons de cobre em ferritas de níquel. Os resultados 

revelaram que o acréscimo de íons de cobre traz alterações na magnetização de saturação, assim 

como alterações na temperatura de Curie destes materiais. As propriedades magnéticas destas 

ferritas, podem ser explicadas devido à diferença dos momentos magnéticos entre as sub redes 

cristalinas octaédricas e tetraédricas presentes nas estruturas de espinélios. Também foram 

percebidas alterações nos parâmetros de rede que foram atribuídas a diferenças de tamanhos 

entre os íons de Ni2+ e Cu2+.  

An et al., (2011) sintetizaram ferritas de cobalto dopadas com íons cobre. Eles 

observaram que a magnetização da ferrita de cobalto diminuía de forma drástica com o aumento 

da concentração de íons Cu2+, além da coercividade que caiu de 1419 Oe para 455 Oe. Portanto, 

pode-se controlar as propriedades magnéticas das ferritas de cobalto dopando-as com íons 

cobre. 

Balavijayalakshmi, Suriyanarayanan e Jayapraksah (2012) sintetizaram ferritas de 

cobalto dopadas com íons cobre, preparadas pelo método da co-precipitação e tratadas 

termicamente à temperatura de 900 ºC. Por FTIR observou-se o aparecimento de bandas na 

região de 600 – 400 cm-1, características de estruturas com coordenação tetraédricas e 

octaédricas. Por DRX observou-se que o tamanho dos cristalitos estava na ordem de 37 nm – 

52 nm. O tamanho das partículas diminuiu com o incremento de íons cobre na estrutura 

cristalina, os parâmetros de magnetização como: magnetização de saturação (MS), coercividade 

(Hc) e o campo remanente (HR), diminuíram com a substituição de íons cobalto pelos íons de 

cobre. 



38 
 

Hashim et al., (2012) realizaram a síntese de ferritas de cobalto dopadas com íons 

cobre e, citaram a possibilidade de aplicação das ferritas sintetizadas no desenvolvimento de 

cápsulas de medicamente revestidas com o material magnético, objetivando a entrega das 

drogas em um determinado ponto específico. Também foi relatado por esse grupo de pesquisa 

que os íons cobre, possuem forte preferência pelos sítios octaédricos. O tipo de coordenação 

nos sítios tetraédricos e octaédricos foi inferida pela técnica FTIR, com estiramentos 

característicos em 419 cm-1 e 495 cm-1 correspondendo a estiramentos do tipo M-O (Metal-

Oxigênio). Pelos dados obtidos a partir do DRX observou-se o decréscimo dos tamanhos dos 

cristalitos com o aumento da concentração de íons cobre. Calculando-se o momento magnético 

das ferritas sintetizadas a partir da teoria de Néel, observou-se que a magnetização de saturação 

das ferritas sintetizadas diminuíram com o aumento da concentração de íons Cu2+, o que pode 

ser explicado em termos dos momentos magnéticos de cada espécie, íons Fe3+ (5 μB), íons Co2+ 

(4 μB) enquanto que os íons Cu2+ (1 μB). Logo, o fato dos íons Cu2+ possuírem o menor momento 

magnético faz com que as ferritas dopadas com íons cobre apresentem menores valores de 

magnetização. 

Ateia e Soliman (2017) sintetizaram nanoferritas de cobalto e cobre dopadas com íons 

lantanídeos Gd3+ e Er3+. Foi citado que as amostras ferromagnéticas de ferritas de cobre podem 

existir tanto no arranjo cúbico como no arranjo tetragonal. Outro aspecto mencionado é a 

possibilidade de aplicações das ferritas de cobre como dispositivos de alta frequência do tipo 

bobinas de radiofrequência ou cabeçotes de leitura para gravação de dados em alta velocidade. 

Nesse contexto, a dopagem de ferritas de cobre e cobalto mostram-se interessantes por causa 

das suas propriedades magnéticas e ópticas na gravação de dados. 

Para Ateia e Soliman (2017) A inclusão de íons terras raras ajudam na redução do 

tamanho dos grãos, além da alteração das propriedades magnéticas do material obtido, quando 

comparadas com as ferritas puras de cobalto e cobre. 

 

3.2.5 Ferritas dopadas com íons lantanídeos 

 

No campo da síntese de ferritas, uma das propriedades que mais têm atraído a atenção 

dos cientistas é a versatilidade e a possibilidade de modificação das propriedades físicas e 

químicas dos materiais. Nesse contexto à dopagem com íons lantanídeos torna possível a 

modificação das propriedades magnéticas das ferritas, uma vez que os íons lantanídeos (por 

exemplo: Ce, Sm, Eu, Gd, Dy, Er) possuem variados momentos magnéticos associados às suas 

respectivas distribuições eletrônicas. Um exemplo sobre o momento magnético variável dos 
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lantanídeos é que para o La3+ tem-se um momento magnético de 0 μB (um íon diamagnético), 

enquanto para Dy3+ tem-se um momento magnético de 10,5 μB (KADAM et al., 2013b). 

É bem relatado que a dopagem com íons lantanídeos altera as propriedades magnéticas 

das ferritas. Peng et al (2011) relataram a síntese de nanoferritas de cobalto dopadas com ions 

praseodímio. Nesse trabalho foi citado que a magnetização de saturação cai com o aumento da 

concentração de praseodímio. Por outro lado, a coercividade aumenta. Efeitos similares são 

observados em outros trabalhos, o que fortalece a ideia que a dopagem com íons lantanídeos 

modifica as características magnéticas das ferritas. 

Outro ponto importante foi observado por Chauchan et al (2017) segundo eles os íons 

Ln3+ possuem subníveis do tipo 4f preenchidos e eles podem interagir com os subníveis do 3d 

dos metais de transição, trazendo modificações das propriedades magnéticas das ferritas. 

Até aqui foram citadas as modificações que os íons lantanídeos trazem nas 

características magnéticas, porém há outro aspecto que a inserção de um íon com grande 

tamanho traz para o composto, que é a distorção estrutural. Em uma ferrita típica há dois sítios 

de coordenação, o tetraédrico e o octaédrico, e o grande desafio na síntese de uma ferrita dopada 

com lantanídeo é a alocação de um íon grande no sítio tetraédrico ou octaédrico da estrutura de 

espinélio, como os íons lantanídeos são grandes, diversos autores relataram que os íons 

lantanídeos tem preferência pela coordenação octaédrica, ou seja eles concorrerão pelas 

posições na rede cristalina, com as espécies químicas que estarão ocupando os sítios do tipo B. 

Rashad, Mohamed e El-Shall, (2008), sintetizaram ferritas de cobalto dopadas com 

íons Sm3+ pelo método do citrato precursor. Foi observado nos parâmetros estruturais que o 

tamanho do cristalito diminuiu com o aumento da concentração de Sm3+ e foi notado também 

que o parâmetro de rede diminuiu com o aumento da concentração de Sm3+. Além disso, foi 

relatado pelos autores a formação das espécies SmFeO3 e Sm2FeO4 como fases indesejadas em 

elevadas concentrações de Sm3+. 

Em seu trabalho, Peng et al (2011) relataram a síntese de ferritas de Cobalto dopadas 

com íons Pr3+. Esses pesquisadores observaram que o aumento da concentração do Pr3+ causou 

inicialmente um aumento do parâmetro de rede (a) dos espinélios cúbicos. Em concentrações 

baixas, foi observado que o Pr3+ consegue ser incluído na rede cristalina substituindo os íons de 

Fe3+ no sítio B e, o parâmetro de rede aumenta, uma vez que os íons de Pr3+ (1,13 Å) são maiores 

que os íons Fe3+ (0,645 Å). Logo, foi observado para baixas concentrações de Pr3+ que há uma 

expansão do parâmetro de rede. Contudo foi observado que em concentrações maiores há o 

efeito inverso, isto é, há uma diminuição do parâmetro de rede, o que pode ser atribuído ao fato 
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que em altas concentrações de Pr3+, parte dos íons Pr3+ não conseguem substituir os átomos de 

Fe3+, formando uma fase secundária ortorrômbica PrFeO3. 

Em outro trabalho, Yan et al. (2015) também observaram efeitos na estrutura de 

ferritas de Ni-Zn dopadas com íons Pr3+. O efeito de aumento do parâmetro de rede também é 

relatado para baixas concentrações de íons Pr3+. Com o aumento da concentração do íon Pr3+ 

também foi observada a formação da fase secundária PrFeO3. 

Outro aspecto que merece ser debatido é o efeito da dopagem sobre o tamanho do 

cristalito. Em um trabalho de Chen et al. (2017) sintetizou-se ferritas de Ni-Zn dopadas com 

Dy3+. Eles observaram que o tamanho do cristalito variou de forma não linear de acordo com a 

concentração de Dy3+. Em algumas dopagens o cristalito é maior em outras é menor. As 

variações nos tamanhos dos cristalitos são atribuídas por Chen a grande energia de ligação 

estabelecida entre os íons Dy3+- O2-, quando comparadas com as ligações formadas por Fe3+ - 

O2-. Sendo assim, quando os íons Dy3+entram na estrutura de espinélio para formar o Dy3+-O2, 

a nucleação e o crescimento do tamanho do cristal da ferrita dopada com Dy3+ consumiram 

muita energia, o que resultou em pequenos tamanhos de cristalitos. 

Peng et al. (2011) também têm explicação similar para o decréscimo dos tamanhos dos 

cristalitos das ferritas de Ni-Zn dopadas com íons Pr3+. O decréscimo foi atribuído à grande 

energia de ligação entre os íons Pr3+-O2-, quando comparadas com a força das ligações 

estabelecidas entre o Fe3+-O2-. logo, é necessária uma grande quantidade de energia para forçar 

a entrada do Pr3+ na estrutura do espinélio da ferrita de Ni-Zn, objetivando o estabelecimento 

da ligação Pr3+-O2-.  

Outro ponto interessante é que as ferritas muito substituídas têm elevada estabilidade 

quando comparadas com as ferritas que não são substituídas. Assim, as ferritas dopadas com os 

íons lantanídeos, necessitam de grandes quantidades de energia para potencializarem as etapas 

de nucleação e cristalização. Em adição, a formação das fases secundárias como a fase PrFeO3 

que ocorrem nas vizinhanças dos cristalitos, dificultam as etapas de crescimento dos cristais de 

ferritas. 

Chauhan et al. (2017) realizaram a dopagem do sistema NiFe2O4 com Dy3+. Foi 

relatado que em altas concentrações de Dy3+ ocorreu uma inibição do crescimento dos 

cristalitos. Também há o relato da formação da substância ortorrômbica DyFeO3 que 

acumularam-se principalmente nas vizinhanças dos cristalitos, também foi observado a partir 

dos loops de histerese o comportamento mole das ferritas dopadas com Dy3+. Os parâmetros 

magnéticos medidos demonstraram um comportamento não linear com a adição de Dy3+. Outro 

ponto relatado sobre as propriedades magnéticas é a influência do composto DyFeO3, que 
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possui comportamento antiferromagnético. Foi relatado que a presença da espécie DyFeO3 nas 

vizinhanças dos cristalitos contribuíram para o decréscimo na magnetização de saturação. 

Pant et al. (2010) sintetizaram ferritas de cobalto dopadas com íons Gd3+. Segundo 

eles, ocorreu um aumento do parâmetro de rede com o aumento da concentração de íons Gd3+. 

A partir de análises de FTIR foi observado que os íons Gd3+, adotaram posições octaédricas nas 

estruturas de espinélio e que as nanopartículas resultantes possuem comportamento 

superparamagnético, com possibilidade de aplicações como ferrofluidos. 

Tsvetkov et al. (2016) realizaram estudos dopando ferritas de níquel e ferritas mistas 

de níquel e zinco com íons Eu3+, Tb3+. Foi observado que a adição destes íons lantanídeos, 

afetou as interações entre os íons do tipo Fe3+-Fe3+, o que causaria um decréscimo na 

magnetização de saturação e um acréscimo na coercividade. Outro ponto alegado para o 

decréscimo na magnetização de saturação é a redução da interação entre os sítios A e B nos 

espinélios. Um aspecto comum observado em outros trabalhos é que a elevada concentração de 

íons lantanídeos, favoreceu a formação de fases secundárias nas vizinhanças dos cristalitos, o 

que justificaria a dificuldade das etapas de nucleação e crescimento do tamanho dos cristalitos. 

 

3.3 SÍNTESE PELO MÉTODO DE COMBUSTÃO 

 

A síntese por combustão é um método eficaz, simples e de baixo custo utilizado na 

síntese de nanomateriais, além de ampla aplicação no ambiente industrial (ARUNA; 

MUKASYAN, 2008). Os conceitos fundamentais da síntese por combustão são baseados na 

química dos propelentes (JAIN; ADIGA; PAI VERNEKER, 1981). O método emprega 

soluções aquosas de nitratos, acetatos, carbonatos e a utilização de um combustível de natureza 

orgânica adequado aos processos envolvidos (GONZALÉZ-CORTÉS; IMBERT, 2012). 

Basicamente, os oxidantes são misturados com um combustível orgânico adequado. 

Na sequência, adiciona-se um pouco de água para dissolver os materiais da síntese. Os materiais 

são levados a uma fonte de calor, a água é evaporada lentamente sob aquecimento constante até 

a formação de um gel. Com pouco tempo de formação do gel o processo de ignição é iniciado 

(DEGANELLO, 2017).  Dentro deste contexto da reação o processo é extremamente rápido, 

onde os equipamentos utilizados não são caros. Usualmente os equipamentos utilizados para o 

aquecimento de uma reação de combustão são: um forno mufla, uma chapa de aquecimento ou 

um forno micro-ondas (CUNHA, 2009). 

O processo de ignição pode ser conduzido de duas formas distintas. Uma sem um 

controle térmico rígido, em que a mistura reacional é aquecida de forma brusca até temperaturas 
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muito superiores à temperatura de ignição da mistura. Neste tipo de processo as reações de 

combustão são muito rápidas. Outra forma é quando o processo de ignição pode ser conduzido 

de forma em que haja um controle térmico rígido, programado, em que a temperatura é 

aumentada de forma vagarosa e gradual, com baixas taxas de aquecimento na faixa de 1 até 

25º/min. Ao optar-se por tal forma de conduzir a reação, o combustível e o sais de nitratos são 

primeiramente solubilizados em sua própria água de hidratação. Na sequência, são desidratados 

e decompostos em uma sequência de processos (GONZALÉZ-CORTÉS; IMBERT, 2012). 

Outro aspecto importante na reação de combustão são os combustíveis orgânicos 

empregados nas sínteses. Dentre os principais, pode-se citar os grupos que contém nitrogênio 

em sua constituição como ureia, glicina, carbohidrazida, biureia, álcoois, acetatos, ácido cítrico 

e alguns carboidratos como sucrose e dextrose. As estruturas dos compostos mencionados estão 

na Tabela 3.3. Há também combustíveis derivados de matéria orgânica proveniente do lixo, que 

mostram-se como alternativas na busca de processos ambientalmente amigáveis e limpos 

(DEGANELLO, 2017). 

 

Tabela 3.3 - Estruturas, soma das valências, pontos de fusão e fórmulas moleculares dos principais combustíveis 

usados em sínteses de combustão. 

Compostos Propriedades 

Ureia 

 

Soma das Valências = 6 

Ponto de Fusão = 133ºC 

Fórmula Molecular = CH4N2O 

Glicina 

Soma das Valências = 9 

Ponto de Fusão = 233ºC 

Fórmula Molecular = C2H5NO2 

 

Carbohidrazida 

Soma das Valências = 8 

Ponto de Fusão = 153ºC 

Fórmula Molecular = CH6N4O 

Biureia 

Soma das Valências = 10 

Ponto de Fusão = 243,89ºC 

Fórmula Molecular = C2H6N4O2 
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Ácido Cítrico  

Soma das Valências = 18 

Ponto de Fusão = 153ºC 

Fórmula Molecular =C6H8O7 

Sacarose 

Soma das Valências = 48 

Ponto de Fusão = 160ºC 

Fórmula Molecular = C12H22O11 

Glicose 

Soma das Valências = 24 

Ponto de Fusão = 146ºC 

Fórmula Molecular = C6H12O6 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Lazarova et al. (2017) afirmaram que o tipo de combustível empregado nas sínteses de 

combustão afeta de forma significativa a estrutura e a morfologia dos espinélios obtidos. Em 

seu trabalho foi relatado que os nanopós sintetizados por combustão, em que o combustível tem 

nitrogênio em sua estrutura, originam partículas com tamanhos maiores. Além do 

favorecimento da formação de aglomerados, se comparado aos materiais obtidos a partir de 

carboidratos empregados como combustíveis. 

Para Patil, Aruna e Ekambaram (1997) o termo combustão abrange as reações que 

ocorrem nas chamas em fases gasosas, reações que não ocorrem com chamas e as reações 

explosivas. As reações que ocorrem com chamas liberam grandes quantidades de gases como 

N2, CO2, CO, N2O. Algumas características dos combustíveis empregados na síntese por 

combustão são destacadas por Gonzaléz-cortés e Imbert (2012): 

• O combustível ser solúvel em água. Caso não seja solúvel um solvente 

orgânico pode ser utilizado para melhorar sua solubilidade. 

• O combustível pode agir como um agente dispersor do metal ou agir como uma 

agente complexante. 

• Usualmente, o ponto de ebulição dos combustíveis orgânicos empregados, de 

preferência, devem ser abaixo de 250ºC. Além de possuírem temperaturas de 

ignição abaixo de 500ºC. 
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• É importante que o combustível se decomponha, liberando uma grande 

quantidade de gases. 

É importante notar que boa parte dos combustíveis utilizados nas reações de 

combustão possuem em sua estrutura nitrogênios ou oxigênios que possam agir como quelantes, 

além de possuírem carbonos e hidrogênios. A combustão destes compostos levam à liberação 

de gases como CO2, H2O e grandes quantidades de calor, que também é utilizado nas reações, 

possibilitando a energia necessária para a migração dos cátions metálicos entre os sítios 

tetraédricos e octaédricos das estruturas de espinélios. 

Costa, Morelli e Kiminami (2001) observaram que a ureia, dentre os principais 

combustíveis usados, é o combustível que possui menor valência redutora e o menor ponto de 

fusão. O fato de possuir a menor valência, quando comparado com outros combustíveis 

populares, faz com que a ureia tenha a reação de combustão menos violenta. 

Hadke, et al (2015) em um estudo com pós de óxido de níquel (NiO) sintetizados pelo 

método da combustão empregando glicina e ureia como combustíveis, citaram que as reações 

conduzidas com glicina como combustível, foram violentas e propagaram-se por todo o 

recipiente da reação, enquanto que empregando ureia a reação foi lenta e os pós obtidos foram 

menos volumosos, do que os sintetizados com glicina como combustível. 

Outro fator de avaliação para o desempenho dos combustíveis é o coeficiente 

elementar estequiométrico e , que é a proporção entre soma das valências dos oxidantes e a 

soma das valências dos redutores, que pode ser visualizado na Equação 12 (JAIN; ADIGA, 

1981). 

 

e

Valência dos Oxidantes

( 1) Valência dos Redutores
 =

− 




                                                                                 (12) 

 

Quando a e = 1, tem-se uma reação de combustão balanceada de forma 

estequiométrica pela teoria dos propelentes. Se o e >1 indica que a reação é deficiente de 

combustível. Já quando o e < 1 indica que a reação tem excesso de combustível. 

Costa, Morelli e Kiminami (2001) e Hadke, et al (2015) demonstraram que as reações 

com melhor desempenho têm coeficientes elementares próximos às composições 

estequiométricas. A medida em que a razão de equivalência diminui, a solução fica rica em 
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combustíveis. Também foi relatado que a temperatura da chama de combustão é afetada e 

diminui com o aumento da quantidade de combustível. 

Chu, et al (2012) também observaram efeito similar na diminuição da chama de 

combustão quando as razões de equivalência são superiores a 2,5. Outro fator para optar-se em 

no presente trabalho pelas reações com razões estequiométricas, é apontado por Hadke, et al 

(2015) que demonstraram que soluções ricas em combustíveis apresentam um alto teor de 

carbono residual. 

A escolha do combustível é uma das etapas determinantes na síntese de combustão, 

dentre as várias alternativas de combustíveis disponíveis, escolheu-se no presente trabalho a 

ureia. Que pode ser classificada como um combustível barato e de fácil aquisição, que engloba 

todas as características desejáveis para um bom combustível. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

As ferritas obtidas no presente trabalho foram sintetizadas a partir de reações de 

combustão. O combustível utilizado nas sínteses foi a ureia, que no método empregado atua 

como agente redutor. Todas as massas em quantidade de matéria foram calculadas utilizando-

se o procedimento descrito por Jain (1981), abordado com mais propriedade no presente 

capítulo. 

As quantidades pesadas de ureia e dos nitratos foram dissolvidas em água destilada 

(pH ~ 6,5). A dissolução da ureia e dos nitratos deu-se na faixa temperatura de 

aproximadamente 65 – 75 ºC. Neste ponto ocorreu a formação de uma solução com 

característica viscosa.  

Os nitratos e a ureia foram misturados e homogeneizados por aproximadamente 15 

minutos e mantidos na fixa de temperatura entre 65 – 75 ºC. Na sequência foram levados ao 

forno mufla e aquecidos em uma razão de 10 ºC.min-1 até aproximadamente 300 ºC. 

Temperatura na qual ocorreu a ignição da solução reagente com uma grande liberação gasosa.  

Após a etapa de ignição na mufla, ocorreu o resfriamento dos pós precursores até a 

temperatura ambiente. Os pós foram então triturados em um almofariz de ágata visando-se a 

desaglomeração dos pós e, na sequência foram peneirados em uma peneira de 300 (mesh). 

Objetivou-se nesta etapa a obtenção de pós com baixa granulometria. 

Com a finalização das etapas de peneiração e maceração os pós foram acondicionados 

em cadinhos de porcelana e calcinados até 900 ºC. A razão de aquecimento empregada foi de 

10 ºC.min-1. Ao atingir a temperatura de 900 ºC, o material foi mantido por duas horas a 900 

ºC. 

Na Figura 4.1 está o cronograma esquemático das etapas de síntese realizadas no 

presente trabalho e na Figura 4.2 está o fluxograma das etapas de caracterização das ferritas. 
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Figura 4.1 - Esquema de síntese das ferritas. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Figura 4.2 - Esquema de caracterização das ferritas. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Na Tabela 4.1 estão descritos os compostos, marcas e as respectivas purezas dos 

reagentes empregados nas sínteses. Já na Tabela 4.2 há a descrição das fórmulas teóricas das 

ferritas sintetizadas.  

 

Tabela 4.1 - Reagentes utilizados nas sínteses. 

Composto Fórmula 

química 

Marca Pureza 

Ureia (NH2)2CO Vetec 98.0 % 

Nitrato de Ferro Fe(NO3)3.9H2O Sigma-Aldrich 98.0 % 

Nitrato de Cobalto Co(NO3)2.6H2O Sigma-Aldrich 99,9 % 

Nitrato de Cobre Cu(NO3)2.6H2O Sigma-Aldrich 99,9 % 

Nitrato de Gadolínio Gd(NO3)3.6H2O Sigma-Aldrich 99.9 % 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Tabela 4.2 - Fórmulas químicas das ferritas sintetizadas. 

Fórmula Química 

CoFe2O4 

CuFe2O4 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,04O4 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,06O4 

Fonte: Autor, (2017). 
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4.1 MÉTODOS DE SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO 

 

4.1.1 Cálculos referentes ao método de síntese 

 

Jain, Adiga e Pai Vernerker (1981) desenvolveram um método simples, para calcular 

parâmetros termoquímicos de misturas contendo combustíveis/oxidantes. O método utilizado 

permite com relativa facilidade determinar as quantidades dos oxidantes (nitratos no presente 

trabalho) e dos redutores (combustíveis), que serão empregadas na reação de combustão. 

Algumas considerações são feitas sobre o método de combustão, como por exemplo, a soma 

das valências oxidantes com a soma das valências redutoras é igual a zero (Equação 13). 

 

Σ Valências Oxidantes + Σ Valências Redutoras = 0                                                                      (13) 

 

Carbono, hidrogênio, ferro, cobalto, cobre e gadolínio tem valências respectivas +4, 

+1, +3, +2, +2, +3. O Oxigênio é considerado um elemento oxidante com valência -2 e o 

nitrogênio é considerado neutro com valência igual a 0 (CUNHA, 2009). 

Para a síntese da ferrita CoFe2O4, as valências oxidantes determinadas para os nitratos 

são iguais a: Co(NO3)2.6H2O = -10, Fe(NO3)3.9H2O = -15.  A valência da ureia CO(NH2)2, 

usada como substância redutora, foi determinada como sendo igual a +6. Na sequência 

determinou-se a quantidade de ureia necessária para a síntese do CoFe2O4. Nas equações 14 e 

15 são resultados das substituições das valências oxidantes e redutoras na Equação 13 

(CUNHA, 2009). 

 

( ) ( ) ( )10 Quantidade no Sítio A   15 Quantidade no Sítio B   6 n  0−  + − +  =                  (14) 

 

10 1 ( 15) 2 6 n 0−  + −  +  =                                                                                                      (15)  

 

Em que n é a quantidade de matéria (mols) de ureia empregada na condução da reação 

de combustão. A quantidade no sítio A é igual a 1 (um), uma vez que tem-se um mol de cobalto 

na fórmula do CoFe2O4, e para o sítio B, tem-se um valor igual a 2 (dois). O que resulta em um 

valor para n igual a 6,67 mols de ureia. Procedimentos similares foram realizados para todas as 

composições das ferritas propostas no presente trabalho. 
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 Para efeitos de balanceamento, considerou-se que o valor da quantidade de matéria da 

ureia é igual a 7. A estequiometria das reações de combustão desenvolvidas no presente trabalho 

foi proposta admitindo-se que no processo reacional há a formação de gases, como CO2, N2, 

H2O. As reações podem ser observadas abaixo: 

 

Para o CoFe2O4: 

3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(S) 2(g)

2 4(S) 2(g) 2 (g) 2(g)

Co(NO ) 6H O 2Fe(NO ) 9H O 7CO(NH ) 5O

CoFe O 11N 38H O 7CO

 +  + + →

+ + +
 

Para o CuFe2O4: 

3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(S) 2(g)

2 4(S) 2(g) 2 (g) 2(g)

1
Cu(NO ) 3H O 2Fe(NO ) 9H O 7CO(NH ) O

2

CuFe O 11N 35H O 7CO

 +  + + →

+ + +

 

Para o Co0,5Cu0,5Fe2O4: 

3 2 2 (s) 3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(S) 2(g)

0,5 0,5 2 4(S) 2(g) 2 (g) 2(g)

1
0,5Co(NO ) 6H O 0,5Cu(NO ) 3H O 2Fe(NO ) 9H O 7CO(NH ) O

2

Co Cu Fe O 11N 36,5H O 7CO

 +  +  + + →

+ + +

 

Para o Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4: 

3 2 2 (s) 3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(s)

2(g) 0,5 0,5 1,94 0,06 4(s) 2(g) 2 (g) 2(g)

0,5Co(NO ) 6H O 0,5Cu(NO ) 3H O 1,94Fe(NO ) 9H O 0,06Gd(NO ) 6H O 7CO(NH )

1
O Co Cu Fe Gd O 11N 36,32H O 7CO

2

 +  +  +  +

+ → + + +
 

Para o Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4: 

3 2 2 (s) 3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(s)

2(g) 0,5 0,5 1,96 0,04 4(s) 2(g) 2 (g) 2(g)

0,5Co(NO ) 6H O 0,5Cu(NO ) 3H O 1,96Fe(NO ) 9H O 0,04Gd(NO ) 6H O 7CO(NH )

1
O Co Cu Fe Gd O 11N 36,38H O 7CO

2

 +  +  +  +

+ → + + +
 

Para o Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4: 

3 2 2 (s) 3 2 2 (s) 3 3 2 (s) 3 3 2 (s) 2 2(s)

2(g) 0,5 0,5 1,94 0,06 4(s) 2(g) 2 (g) 2(g)

0,5Co(NO ) 6H O 0,5Cu(NO ) 3H O 1,94Fe(NO ) 9H O 0,06Gd(NO ) 6H O 7CO(NH )

1
O Co Cu Fe Gd O 11N 36,32H O 7CO

2

 +  +  +  +

+ → + + +
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4.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho médio com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Na espectroscopia de absorção na região do infravermelho há três faixas que podem 

ser utilizadas para classificar os estiramentos observados: infravermelho próximo (12500 cm-1 

até 4000 cm-1), infravermelho médio (4000 cm-1 até 400 cm-1) e infravermelho distante (400 

cm-1 até 10 cm-1) (VOGEL, 2006). 

No presente trabalho, os espectros de infravermelhos foram obtidos a partir de um 

infravermelho acoplado com ATR (attenuated total reflectance – refletância total atenuada). A 

fonte de radiação emite energia e a radiação que entra na superfície do cristal, sofre uma 

reflexão interna. Parte dessa energia é absorvida pela amostra, que está em contato com a 

superfície do cristal. Se a amostra absorver energia, o feixe perde energia e a refletância 

resultante é detectada no equipamento fornecendo o espectro na região do infravermelho 

(VOGEL, 2006). 

Nesse trabalho as análises de infravermelho foram realizadas em um equipamento da 

marca Bruker, modelo FTIR Vertex 70 acoplado com ATR, com faixa de varredura entre 4000-

400 cm-1, com resolução de 4 cm-1, 16 scans de varredura. 

 

4.2.2 Difração de raios X método do pó (DRX) com refinamento pelo método de Rietveld 

 

A técnica de difração de raios X é uma das mais empregadas nas caracterizações de 

sólidos. Nessa técnica, raios X de alta energia incidem sobre as amostras, possibilitando a 

difração dos raios X, que pode ajudar na identificação de materiais amorfos ou cristalinos. Por 

DRX também é possível, avaliar a estrutura das espécies analisadas. Outra característica é a 

possibilidade de análises quantitativas ou qualitativas dos materiais (VAN VLACK, 2000). 

Baseando-se nos dados de difração, pode-se calcular o tamanho dos cristalitos das 

fases cúbicas, a partir do pico de maior intensidade. Que no caso dos espinélios é o pico 311. 

(Para a ferrita CuFe2O4 usou-se como base o pico 211). Os tamanhos dos cristalitos foram 

determinados pela equação de Scherrer (ver Equação 16)(CHEN et al., 2017): 

 

cos



 


=



K
D                                                                                                                             (16) 
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Na equação de Scherrer, D é o tamanho do cristalito, K é uma constante de valor 0.94, 

λ é o comprimento de onda da radiação incidente sobre a amostra, β é o FWHM (full width at 

half maximum - Máximo valor à meia altura) e θ é oângulo de Bragg (CHAUHAN et al., 2017). 

 O parâmetro de rede (a) das fases cúbicas dos espinélios, foi determinado a partir das 

Equações 17 e 18 (CALLISTER; GRAHAM, 2010). 

 

2  =  n d sen                                                                                                                   (17) 

 

2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

1
( ) ( )

+ +
=  = + +  = + +hkl hkl

hkl

h k l
a d h k l a d h k l

d a
                                    (18) 

 

Nas equações acima, “a” é o parâmetro de rede, dhkl é o espaçamento interplanar e hkl 

são os índices de Miller do pico mais intenso. No caso das amostras das ferritas, utilizou-se os 

picos 311. 

As medidas de difração foram realizadas em um difratômetro Bruker com filtro de 

níquel, com radiação Cu-Kα λ = 1,54184 Å, com passo óptico de 0,02º. As indexações foram 

realizadas com o software MATCH versão 3.6.2.121 

O método Rietveld consiste em um ajuste teórico calculado a partir de dados 

experimentais provenientes de resultados de difração. No presente trabalho utilizou-se o 

software MAUD (Materials Analysis Using Diffraction) para refinar os dados obtidos pelo 

método de DRX (LUTTEROTTI, 2010).  

No método Rietveld um ajuste é feito a partir de um modelo e os dados usados na 

análise. Se o modelo é correto, então, os valores medidos podem ser os corretos, logo nesse 

sentido o método Rietveld busca minimizar a diferença entre o difratograma simulado e o 

difratograma experimental. A qualidade do refinamento é definida a partir de alguns parâmetros 

como o Rwp (Weighted Profile Factor), quando o Rwp decresce, o refinamento do processo está 

ocorrendo com sucesso; o Sig ou GoF (Goodness of Fit) refere-se a padrão usualmente aceito 

para avaliar os resultados do refinamento. Em um refinamento procura-se baixos valores de 

Sig. Tanto o fator RExp (Expected Weighted Profile)  como o Rb (Bragg Factor), são definidos 

nas Equações 19 – 22 (DALAL et al., 2016):  

 

=
wp

Exp

R
Sig or GoF

R
                                                                                                                    (19) 
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Iio e Iic são respectivamente, as intensidades observadas e calculadas no passo n, Ikn 

representa as intensidades da Kn reflexão de Bragg no fim dos ciclos de refinamento. Wi = (1/Iio) 

é o fator peso e (N-P) são os graus de liberdade. No presente trabalho, utilizou-se para refinar 

pelo método de Rietveld, o software MAUD versão 2.78.  

 

4.2.3 Magnetometria de amostra vibrante (MAV) 

 

Desenvolvida por Foner em 1955 a magnetometria de amostra vibrante (MAV), 

consiste em um método que faz uma amostra vibrar em uma frequência bem definida. Nesse 

método mede-se a corrente induzida pela amostra em bobinas posicionadas de forma adequada, 

empregando-se a lei de Faraday (PESSOTTO, 2014). 

A amostra a ser analisada é fixada em uma haste rígida e o campo pode ser aplicado 

tanto na direção transversal ou longitudinal à direção da vibração. Usualmente, a simetria axial 

é usada quando a fonte de campo magnético é uma bomba supercondutora. A outra haste é 

fixada à membrana de um alto falante ou a um motor com um sistema de polias ou engrenagens 

(SAMPAIO., et al. 2000). 

As medidas de magnetometria foram feitas em um equipamento VSM (Vibrating 

Sample Magnetometry) Lakeshore – série 7400, em um campo de + 18 KOe a -18 KOe, com 

solubilidade de 10-6 emu. 
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4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDS) 

 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que apresenta versatilidade, e 

pode ser utilizada para obter informações sobre a morfologia e a composição química de um 

grande grupo de amostras (FILHO, 2014).  

Uma das principais qualidades de um equipamento de MEV é a alta resolução que eles 

possuem, cerca de 1 nm para aparelhos usados em pesquisas científicas. O MEV funciona 

basicamente empregando um feixe de elétrons de pequeno diâmetro, usados para explorar a 

superfície da amostra ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal detectado para 

uma tela catódica cuja varredura está em sincronia com o feixe incidente (DEDAVID; GOMES; 

MACHADO, 2007). 

As análises de MEV/EDS foram realizadas utilizando-se um Microscópio Eletrônico 

de Varredura (MEV) com sonda acoplada de Espetroscopia de Energia Dispersiva (EDS), com 

magnificação máxima de 30.000x, em um equipamento MEV/EDS da Shimadzu SSX-550, os 

mapeamentos por EDS ocorreram em aproximações de 1000x. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente capítulo são apresentados todos os resultados obtidos no presente trabalho, 

os métodos empregados na caracterização estrutural das ferritas foram respectivamente, 

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

refinamento pelo método de Rietveld, microscopia eletrônica de varredura (MEV), enquanto 

que as propriedades magnéticas das ferritas sintetizadas foram determinadas por magnetometria 

de amostra vibrante (MAV). 

 

5.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

Na Figura 5.1 são mostrados, respectivamente, os espectros de absorção na região do 

infravermelho das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4. 

 

Figura 5.1- Espectros de Infravermelho (FTIR) das espécies a-) CoFe2O4 e b-) CuFe2O4 

 

Fonte: Autor, (2018). 

Pant et al. (2010) citaram que as estruturas de espinélios possuem a sua distribuição 

catiônica posicionada entre as distribuições normais e as distribuições inversas e, que há nessas 

composições 4 estiramentos ativos na região do infravermelho, que podem ser atribuídos as 

ferritas sejam elas normais ou inversas, ν1 (650-520 cm-1), ν2 (515-390 cm-1), ν3 (380-335 cm-1) 

e ν4 (300-200 cm-1). 

A absorção do tipo ν1 é atribuída ao estiramento da ligação entre o metal e o oxigênio 

coordenado tetraedricamente, enquanto que a absorção do tipo ν2 é atribuída ao estiramento da 

ligação entre o metal e o oxigênio coordenados de forma octaédrica (RAMESH et al., 2015). 



56 
 

As bandas de absorção observadas nos espectros das espécies acima na Figura 5.1, em 

ν1 (536 cm-1) e ν2 (421 cm-1) para a ferrita de CoFe2O4 e em ν1 (528 cm-1) e ν2 (418 cm-1) para a 

ferrita de CuFe2O4, confirmaram a presença de espécies com coordenações tetraédrica e 

octaédrica. 

 Na Figura 5.2 estão descritos os espectros de absorção das ferritas dopadas com os 

íons Gd3+. Os estiramentos observados estão na faixa de 550 – 410 cm -1. É possível identificar 

que tantos as intensidades quanto os valores dos estiramentos variam para as ferritas dopadas, 

de acordo com o aumento da concentração dos íons Gd3+. Portanto, o íon Gd3+ trouxe efeitos 

que afetaram diretamente a estrutura da ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4. 

 

Figura 5.2-Espectros de infravermelho FTIR das espécies Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4. (em que x = 0, 0,02, 0,04, 0,06). 

 

Fonte: Autor, (2018). 

Considerando que os estiramentos vão deslocando-se para menores valores de 

números de onda, observou-se uma correlação entre o aumento da concentração dos íons Gd3+ 
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e os estiramentos observados nas regiões ν1, que apresenta estiramentos característicos de 

espécies contendo íons metálicos ligados ao oxigênio tetraedricamente.  

As alterações nos valores das absorções são um forte indicativo que mudanças 

estruturais ocorreram, sinalizando, que à medida em que a concentração de íons Gd3+ aumenta, 

os estiramentos nos sítios tetraédricos foram afetados pela presença de íons Gd3+ na estrutura 

do espinélio. Isso pode ser atribuído à entrada dos íons Gd3+ em sítios de coordenação 

octaédricos, ou seja, os íons Gd3+ influenciam de alguma forma a migração catiônica, 

modificando os estiramentos característicos das espécies tetraédricas. 

Os valores das bandas de absorção do tipo ν2 nas espécies dopadas com íons Gd3+ 

indicam a presença de espécies coordenadas octaedricamente, de maneira similar às bandas de 

absorção das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4.  

A banda de absorção do tipo ν3 é atribuída a presença das espécies Fe3+/Gd3+ - O2- 

coordenados octaedricamente. E a absorção ν4 depende da massa do íon coordenado 

tetraedricamente e traz informações sobre as vibrações nos sítios tetraédricos. Infelizmente, as 

bandas de absorção ν3 e ν4 não puderam ser observadas, pois a faixa de medição do equipamento 

(4000 – 400 cm-1) não abrange a região em que os estiramentos ocorrem. 

 

5.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) COM REFINAMENTO PELO MÉTODO DE 

RIETVELD 

 

5.2.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Na Figura 5.3 têm-se o difratograma das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4 calcinadas a 

900 º C. A partir do difratograma do CoFe2O4, observou-se que houve a formação de uma fase. 

Os picos 110, 220, 311, 222, 400, 422, 333, 440, 620, 533 e 622 correspondem à fase espinélio 

cúbica do CoFe2O4. Para a determinação das fases presentes na amostra utilizou-se a carta 

cristalográfica indexada do Crystallography Open Database: CoFe2O4 – espinélio - cúbico COD 

n°. 1535820, grupo espacial Fd–3m.  

Procedimento similar foi realizado para a ferrita CuFe2O4, porém para tal espécie há a 

formação de outras fases diferentes da fase espinélio, para a completa identificação dos 

diferentes picos no difratograma, indexou-se as fases da ferrita CuFe2O4 as seguintes fases: 

CuFe2O4 – espinélio - tetragonal COD - nº 9011012, grupo espacial I 41/a m d (141); CuFe2O4 

– espinélio – cúbico - COD - n°. 9012438, grupo espacial F d -3 m (227); CuO – monoclínico 

– COD - n°. 1011148, grupo espacial C 1 2/c 1 (15). 



58 
 

É importante citar que todos os parâmetros estruturais calculados, foram determinados 

a partir do pico mais intenso das fases cúbicas dos espinélios, a única exceção é a ferrita de 

CuFe2O4, em que os parâmetros calculados foram obtidos a partir do pico 211 da fase 

tetragonal. Vale ressaltar que todas as indexações foram realizadas com o auxílio dos softwares: 

MATCH versão 3.6.2.121 e com o MAUD versão 2.78. 

 

Figura 5.3 - DRX das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Na Tabela 5.1 têm-se os resultados de intensidade do pico mais intenso e o tamanho 

dos cristalitos determinados pela equação de Scherrer (ver equação 15). 

 

Tabela 5.1 – Intensidade do maior pico, tamanho do cristalito e o parâmetro de rede das espécies CoFe2O4 e 

CuFe2O4. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

O parâmetro de rede (a) das fases cúbicas dos espinélios das espécies CoFe2O4 e 

CuFe2O4, foi determinado a partir das equações 16 e 17. Observa-se na Tabela 5.1 uma 

diminuição da intensidade do pico principal quando comparam-se as ferritas CoFe2O4 e 

CuFe2O4. Assim, determinou-se que o pico mais intenso é o da ferrita CoFe2O4.  

Segundo dados da literatura, outro ponto que merece ser destacado sobre as ferritas de 

cobre é que elas comumente apresentam dois tipos de estruturas: tetragonal e cúbica. Em altas 

temperaturas a fase cúbica é favorecida, em baixas temperaturas a fase predominante é a 

tetragonal. Sobre o comportamento cristalográfico, foi observado que não pôde-se determinar 

o tamanho do cristalito nem a sua distribuição catiônica via DRX, uma vez que o DRX 

apresentou o pico mais intenso com base alargada, dificultando o cálculo via determinação da 

largura à meia altura (FWHM) (GOYA; RECHENBERG; JIANG, 1998). 

Na amostra de CoFe2O4 o pico 311 tem a base mais fina, o que indica a formação de 

cristalitos maiores, enquanto que o pico 211 da ferrita CuFe2O4 apresenta um alargamento na 

base indicando um material com cristalitos menores, o que de certa forma pode ser corroborado 

com o MEV. 

O parâmetro de rede (a) experimental diminui da ferrita CoFe2O4 para a ferrita 

CuFe2O4, o que pode ser explicado pela diferença do tamanho dos cátions presentes em ambas 

as estruturas, Co2+ (0,745 Å, 0,58 Å) e os de Cu2+ (0,73 Å, 0,57 Å). Os valores dos raios iônicos 

mostrados aqui são dos sítios octaédricos e tetraédricos respectivamente.  

Analizando os valores dos raios iônicos, constata-se que o cátion Co2+ apresenta maior 

raio iônico tanto em ambientes de coordenação octaédricos quanto em ambientes de 

Estrutura Intensidade 

(cps) 

Tamanho do 

Cristalito (nm) 

θ Parâmetro 

de Rede (a) 

CoFe2O4 858,35 48,98 17,74 8,3911 

CuFe2O4 425,19 16,84 17,92 8,3096 
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coordenação tetraédricos, logo é esperado que o parâmetro de rede da ferrita de CoFe2O4 seja 

maior que o parâmetro de rede da ferrita de CuFe2O4. 

Os espectros de difração das espécies 0,5 0,5 4x2-x
Co Cu Fe Gd O podem ser observados na 

Figura 5.4. Todos os espectros foram indexados a partir das cartas cristalográficas:  

CoFe2O4 – espinélio - cúbico COD (n°. 1535820, grupo espacial Fd–3m); 

GdFeO3 - Ortorrômbico - COD (n°. 1528359, grupo espacial P b n m (62)). 

 

Figura 5.4 - DRX das espécies Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4. 

 

Fonte: Autor (2017). 

O procedimento de indexação ocorreu de forma similar ao realizado nas indexações 

das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4. 

Na ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4, que não possui dopagem com íons Gd3+, foi observado que 

esta não apresentou picos de difração característicos de fases secundárias, que não são da fase 

espinélio, ou seja, os picos de difração presentes na ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4 assemelham-se aos 
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picos da ferrita CoFe2O4. Isso indica que a ferrita de Co0,5Cu0,5Fe2O4, ao cristalizar adotou 

estrutura do tipo espinélio cúbica. 

Ao analisar as demais amostras, observou-se a presença de dois tipos de picos 

característicos, aqueles que são relativos à fase espinélio cúbica e os picos adicionais que são 

característicos de fases secundárias, caracterizadas pela formação da espécie GdFeO3. Na 

medida em que há o aumento da concentração dos íons Gd3+, os picos característicos da fase 

secundária de GdFeO3 também aumentam em termos de intensidade, indicando uma maior 

concentração da fase GdFeO3. 

Os íons Gd3+ possuem um raio iônico de 0,938 Å. Quando coordenados em ambientes 

octaédricos, a ideia inicial é que a entrada de íons Gd3+ na estrutura do espinélio, ocorreria na 

totalidade substituindo íons Fe3+ nos sítios octaédricos da ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4, porém, parte 

dos íons Gd3+ não entram na estrutura do espinélio, uma vez que este processo necessita de uma 

grande quantidade de energia para acomodar um íon tão grande quanto o Gd3+ . A entrada de 

íons Gd3+ trazem distorções estruturais na célula unitária do espinélio, então, os íons Gd3+ que 

não são acomodados no espinélio, combinam-se com ferro e oxigênio formando a espécie 

GdFeO3. 

Na Tabela 5.2 estão os resultados relativos a intensidade, tamanho do cristalito e o 

parâmetro de rede das espécies Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 dopadas com íons Gd3+. 

 

Tabela 5.2 - Intensidade, tamanho do cristalito e o parâmetro de rede das espécies Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4. 

Fonte: 

Autor, (2018). 

 

Na Figura 5.5, pode-se visualizar o efeito que o íon Gd3+ traz à estrutura do 

Co0,5Cu0,5Fe2O4. Graficamente, é possível observar que a entrada dos íons Gd3+ diminui a 

intensidade do pico 311 dos espinélios, evidenciando que houve uma alteração na estrutura 

Estrutura Intensidade 

(cps) 

Tamanho do 

Cristalito 

(nm) 

Parâmetro 

de Rede (a) 

Co0,5Cu0,5 Fe2O4 1286,30 66,51 8,3866 

Co0,5Cu0,5 Fe1,98 Gd0,02O4 1249,71 60,9 8,3912 

Co0,5Cu0,5 Fe1,96 Gd0,04O4 1212,64 50,6 8,4004 

Co0,5Cu0,5 Fe1,94 Gd0,06O4 935,23 48,12 8,4050 
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original. Isso pode ser explicado a partir da correlação existente entre a diminuição da 

intensidade do pico 311 e a cristalinidade do material. Outro fator que foi observado, que 

comprova a diminuição da cristalinidade do material, é o alargamento do pico mais intenso com 

o aumento da concentração dos íons Gd3+.  

 

Figura 5.5 - Intensidade do pico mais intenso vs concentração dos íons Gd3+ na estrutura do espinélio 

Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Conforme já discutido anteriormente, a entrada dos íons Gd3+ na estrutura causa 

deformações na célula unitária do espinélio, trazendo tensões à rede cristalina. 

Experimentalmente, determinou-se que em maiores concentrações de íons Gd3+, menores são 

as intensidades dos picos. Outro aspecto que parece estar ligado com a diminuição da 

cristalinidade da rede é a presença da fase GdFeO3, que impede a perfeita formação cristalina 

da fase cúbica do espinélio. Corroborando com os dados experimentais também obtidos pelo 

método Rietveld. Portanto, existe uma correlação entre uma maior concentração da espécie 

GdFeO3 e a diminuição da intensidade do pico mais intenso. 

Na Figura 5.6, pode-se observar o efeito que o aumento da concentração dos íons Gd3+ 

tem sobre o tamanho dos cristalitos das amostras de Co0,5Cu0,5Fe2O4. O tamanho dos cristalitos 

decrescem sistematicamente com o incremento da concentração de íons Gd3+. Esse fato pode 

ser explicado tendo em vista que a energia de ligação entre o íon Gd3+-O2- é maior que a energia 
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de ligação entre Fe3+-O2-. Assim, uma maior quantidade de energia é necessária para formar 

ligações entre os íons Gd3+-O2- durante o crescimento do cristalito. Dessa forma, o aumento da 

quantidade de energia para formar ligações entre o íon lantanídeo e o íon oxigênio prejudicam 

a possibilidade de crescimento dos cristalitos, resultando em menores valores para os tamanhos 

dos cristalitos para maiores concentrações de íons Gd3+. 

 

Figura 5.6 - Tamanho do cristalito determinado pela equação de Scherrer vs Concentração dos íons Gd3+ nas 

ferritas. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Outra abordagem discutida por Sena et al. (2017), que por analogia explica a 

diminuição do tamanho do cristalito para as espécies que apresentam maiores concentrações de 

íons Gd3+ (ferritas dopadas), é que ocorre a acumulação de íons Gd3+ na superfície dos cristais, 

o que dificulta a mobilidade do gadolínio, o que impede a formação de cristais maiores. A 

presença da fase secundária GdFeO3 na vizinhança dos cristalitos também prejudica o 

crescimento dos cristais, uma vez que o aparecimento desta fase dificulta a mobilidade iônica, 

impedindo o crescimento dos cristais. 

Na Figura 5.7, observa-se o acréscimo do parâmetro de rede (a) com o aumento da 

concentração de íons Gd3+. Isso ser explicado considerando os raios iônicos das espécies Gd3+ 

(0,938 Å), Fe3+ (0,645 Å), Fe2+ (0,78 Å), Co2+ (0,745 Å), Cu2+ (0,73 Å). Os íons Gd3+ competem 

na estrutura da ferrita Co0.5Cu0.5Fe2O4 pelos sítios octaédricos ocupados por íons Fe3+, Fe2+, 
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Co2+ e Cu2+. No momento em que há a substituição dos íons que estão nos sítios octaédricos 

por íons Gd3+, ocorre o aumento do parâmetro de rede (a).  

 

Figura 5.7 - Parâmetro de Rede (a) vs Concentração de íons Gd3+. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

5.2.2 Refinamento pelo método de Rietveld 

 

Para avaliar a qualidade do refinamento, os parâmetros “sig” e Rwp são os principais 

parâmetros usados no MAUD. É recomendado que os valores estejam abaixo de 2 e 15 para 

materiais com duas ou mais fases para o processo ser considerado como um bom refinamento. 

No presente trabalho utilizou-se o método Rietveld para quantificar e calcular o 

parâmetro de rede (a) das amostras sintetizadas; refinando os resultados obtidos pelas 

indexações pelo software MATCH.  

Na Figura 5.8 são apresentados os resultados dos refinamentos pelo método Rietveld 

das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4. 
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Figura 5.8 - Refinamento Rietveld das espécies a) CoFe2O4 e b) CuFe2O4. 

 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Na Tabela 5.3 estão os resultados do refinamento Rietveld para as amostras de 

CoFe2O4 e CuFe2O4. A partir do método, determinou-se que a ferrita CoFe2O4 é composta por 

uma fase de espinélio do tipo cúbica. Não observou-se a formação de fases paralelas na ferrita 

de CoFe2O4
1. Também foi verificado que o difratograma da ferrita CoFe2O4 sintetizada teve 

uma boa correspondência com o difratograma teórico. Outro ponto importante foi o parâmetro 

de rede (a) da amostra determinada pelo método Rietveld, em que o valor do parâmetro de rede 

(a) determinado pelo método Rietveld é próximo do valor determinado pela equação de 

Scherrer. 

 

 

                                                             
1 O difratograma da ferrita CoFe2O4 também foi comparado com as cartas: Fe3O4 – magnetita – cúbica – COD nº 

9002318, grupo espacial F d -3 m (227) and Fe3O4 - maguemita - cúbica - COD - n °. 9006316, grupo espacial F 

d -3 m (227). Não sendo encontrada nenhuma correspondência com essas espécies. 



66 
 

Tabela 5.3 - Parâmetros obtidos a partir do refinamento Rietveld para as ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4 

Maguemita*; Tetragonal**; Espinélio*** 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Pelo método Rietveld foi observado para a ferrita CuFe2O4, a presença de 3 fases 

distintas: CuFe2O4 (tetragonal), CuFe2O4 (espinélio) e a formação do CuO (óxido de cobre). A 

fase que apresentou maior concentração foi a fase tetragonal. Também foi determinado que o 

valor do parâmetro de rede determinado pelo método Rietveld, também ficou próximo do valor 

estipulado pela equação de Scherrer. 

Os resultados do refinamento Rietveld para as amostras dopadas com íons Gd3+ podem 

ser visualizados na Tabela 5.4. e na Figura 5.9 

 
Tabela 5.4 - Parâmetros obtidos a partir do refinamento Rietveld para as ferritas de composição Co0,5Cu0,5Fe2-

xGdxO4. 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Ferritas Fases (%) Parâmetros 

de rede 

Sigma Rb Rw (expe) Rwp 

 

CoFe2O4 CoFe2O4 100 a = 8,38895 1,098 10,338 11,907 13,081 

CuFe2O4 

 

 

 

CuFe2O4 

Tetra** 

56,41 a = 5,8222 

c = 8,6942 

1,095 11,036 12,782 14,002 

CuFe2O4 

Espi*** 

40,50 a = 8,3054 

CuO 3,07 a = 4,6530 

b = 3,4100 

c = 5,1080 

Ferritas Fases (%) Parâmetros 

de rede 

Sigma Rb Rw (expe) Rwp 

 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 Espinélio 100 a = 8,3872 1,224 11,695 12,428 15,219 

Co0,5Cu0,5Fe1,98

Gd0,02O4 

 

 

Espinélio 98,89 a = 8,3966 1,216 11,730 12,421 15,106 

GdFeO3 1,11 a = 5,349 

b = 5,601 

c = 7,6697 

Co0,5Cu0,5Fe1,96

Gd0,04O4 

 

 

Espinélio 98,03 a = 8,4005 

 

1,244 12,003 12,473 15,521 

GdFeO3 1,97 a = 5,35 

b = 5,6089 

c = 7,6687  

Co0,5Cu0,5Fe1,94

Gd0,06O4 

 

Espinélio 97,26 a =  8,4044 1,068 10,533 12,418 13,263 

GdFeO3 2,74 a =  5,346 

b =  5,6059 

c =  7,6657 
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Figura 5.9 - Refinamento Rietveld das espécies a) Co0,5Cu0,5Fe2O4, b) Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4, c) 

Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 d) Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4. 

 

Fonte: Autor, (2017). 

Os resultados do refinamento Rietveld para as amostras dopadas com íons Gd3+ podem 

ser visualizados na Tabela 5.4. A amostra de Co0,5Cu0,5Fe2O4 foi comparada com uma carta de 

CoFe2O4, que foi denominada fase espinélio (cúbica) e com uma carta correspondente a 
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Maguemita. Todos os picos foram indexados a uma fase espinélio. Não há evidências que 

demonstrem a formação de fases secundárias. Nas amostras dopadas com íons Gd3+, percebeu-

se a formação de fases secundárias, diferentes da fase espinélio, correspondentes a fase GdFeO3, 

formada em todas as espécies dopadas com íons Gd3+. 

Pelo método Rietveld, detectou-se que o parâmetros de rede (a) das espécies dopadas 

com íons Gd3+ aumentaram com o acréscimo de íons Gd3+ nas estruturas dos espinélios. Um 

aspecto relevante é que os parâmetros de refinamento melhoraram quando foi realizado ajustes 

nos parâmetros de rede das cartas cristalográficas usadas como padrão. Os resultados do 

refinamento Rietveld melhoraram quando as simulações levavam em conta que boa parte dos 

íons Co e Cu migraram para os sítios octaédricos, e nas espécies dopadas com íons Gd3+, os 

melhores resultados de refinamento ocorreram quando fixou-se os íons Gd3+ nos sítios 

octaédricos e os íons Co2+ e Cu2+ também migraram para os sítios octaédricos. 

 

5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Nas Figuras 5.10 e 5.11, pode-se observar as morfologias dos pós das espécies 

CoFe2O4 e CuFe2O4 obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em diferentes 

aproximações. As espécies CoFe2O4 e CuFe2O4 apresentam-se em aglomerados, com espaços, 

possivelmente obtidos pela grande quantidade de espécies gasosas formadas no processo de 

combustão. 
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Figura 5.10 - Micrografias do CoFe2O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 20000x e d) 

30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Figura 5.11 – Micrografias do CuFe2O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 20000x e d) 

30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Observando as micrografias, constata-se que os aglomerados são formados por 

partículas ou cristalitos menores. Uma explicação plausível para a formação de aglomerados 

nestas espécies foi o tratamento térmico realizado nas amostras, que favorecem a difusão iônica 

e consequentemente o aumento da quantidade de aglomerados. Um aspecto considerado que 

favorece a formação de aglomerados é a existência de forças de Van der Waals, que favorecem 

a formação dos aglomerados.  

Outros fatores que contribuem para a formação de aglomerados são: o momento 

magnético que as ferritas apresentam e as forças de atração eletrostáticas. Outras características 

visíveis observadas nas micrografias é a variada distribuição de formas e tamanhos das 

partículas. 

Nas Figuras 5.12 a 5.15, observa-se a morfologia das ferritas dopadas com íons Gd3+, 

de fórmula geral Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4. De forma similar ao que foi observado para os 

compostos CoFe2O4 e CuFe2O4, também observou-se a formação de agregados para os 

compostos dopados com íons Gd3+. As comparações que podem ser feitas entre o tamanho dos 

cristalitos determinadas por DRX com o tamanho dos aglomerados observados por MEV. É 

que os aglomerados vistos pela microscopia são constituídos por cristalitos menores, 

justificando o tamanho dos aglomerados observados serem maiores que os cristalitos detectados 

por DRX. 
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Figura 5.12 - Micrografias do Co0,5Cu0,5Fe2O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 20000x e d) 

30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Figura 5.13 - Micrografias do Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 

20000x e d) 30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Figura 5.14 – Micrografias do Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 

20000x e d) 30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

Figura 5.15 - Micrografias do Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4 em diferentes aproximações. a) 1000x, b) 10000x, c) 

20000x e d) 30000x. 

 

Fonte: Autor, (2018). 
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Outra comparação que pode ser feita entre os dados de DRX e MEV, é quando 

analisaram-se as micrografias das ferritas dopadas. Comparando os resultados com a 

micrografia das ferritas sem dopagem. Por microscopia, observou-se uma diminuição dos 

tamanhos dos grãos à medida que a concentração de íons Gd3+ aumentou, o que de certa forma 

coincide com o que foi determinado no cálculo do tamanho dos cristalitos, em que a medida 

que aumentou-se a concentração de íons Gd3+, ocorreu uma diminuição do tamanho dos 

cristalitos. 

As composições percentuais em massa das ferritas sem dopagem e das ferritas dopadas 

com gadolínio, foram estimadas por espectroscopia de raios X por energia dispersiva (EDS). A 

análise por EDS é qualitativa e neste trabalho o método empregado foi o da escolha de uma 

área com aproximação de 1000x (ver Anexos I ao VI) para a análise da composição química. 

Os resultados da técnica podem ser visualizados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5-Composição química determinada por EDS. 

Composição Co Cu Fe Gd O 

Teóri Exp Teóri Exp Teóri Exp Teóri Exp Teóri Exp 

CoFe2O4 25,1 23,7 - - 47,6 44,6 - - 27,3 31,7 

CuFe2O4 - - 26,6 26,0 46,7  45,9 - - 26,7 28,1 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 12,4 12,8 13,4 13,6 47,1 44,4 - - 27,1 29,2 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 12,3 12,4 13,3 14,0 46,7 47,4 1,3 1,5 26,4 24,7 

Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 12,2 11,5 13,2 13,0 46,3 46,2 2,6 2,3 26,5 27,0 

Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4 12,1 12,9 13,0 12,5 46,0 45,1 3,9 3,5 25,0 26,0 

Fonte: Autor, (2018). 

 

 Foram detectadas as presenças dos elementos Co, Cu, Fe, Gd e O. Também foi 

observado a partir da análise EDS que a porcentagem de íons Gd3+ aumenta em conformidade 

com o que foi proposto nos cálculos estequiométricos das reações de combustão. Além disso, 

também foi observado que nas espécies sem dopagem os íons constituintes estão distribuídos 

uniformemente sobre toda a estrutura da espécie. Resultado similar foi constatado nas espécies 

dopadas com os íons Gd3+. Os íons Gd3+ estão espalhados sobre toda a superfície das amostras 

dopadas, ou seja, evidenciando que parte dos íons Gd3+ entraram na estrutura do 

Co0,5Cu0,5Fe2O4. Isso está em concordância com o que foi observado nos parâmetros de rede 

das ferritas Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4, que tiveram um aumento indicando a entrada dos íons Gd3+ 

nas redes cristalinas das ferritas. 
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5.4 MAGNETOMETRIA DE AMOSTRA VIBRANTE (MAV) 

 

5.4.1 – Propriedades magnéticas das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4 

 

No presente trabalho para investigar a influência dos íons terras raras nas estruturas 

das ferritas Co0,5Cu0,5Fe2O4, analisou-se os loops de histerese obtidos em temperatura ambiente. 

Primeiro, determinou-se o comportamento magnético das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4, que 

podem ser classificadas como as “ferritas bases” para o trabalho.  

Os loops de histerese das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4 estão representadas nas Figuras 

5.16 a) e 5.16 b) respectivamente, e suas propriedades foram resumidas nas tabelas 5.6, 5.7 e 

5.8. 

Em um trabalho que envolve síntese e caracterização de ferritas, é importante, ao 

determinar-se as propriedades magnéticas das ferritas, compreender a composição química 

presente nos sítios A e B das ferritas sintetizadas, uma vez que, de acordo com a teoria de Néel 

do ferrimagnetismo, a magnetização de saturação de uma ferrita de CoFe2O4, será definida pela 

diferença do momento magnético dos íons no sítio B pelo momento magnético dos íons no sítio 

A. 

A distribuição catiônica foi estimada baseando-se nas equações 23 a 25. 

(VALENZUELA, 1994 e NIKMANESH et al., 2017): 

 

( ) 0

8
3( )

3 3
 = + + +
 Teórico a o ba r R r R                                                                                     (23) 

= a i ir a r                                                                                                                                (24) 

1

2
= b i ir a r                                                                                                                          (25) 

 

Na Equação 23, “ateórico” é o parâmetro de rede teórico, “ra” é o raio calculado para as 

posições tetraédricas, “rb” é o raio calculado para as posições octaédricas e “RO” é o raio iônico 

do oxigênio. Os parâmetros “ra” e “rb” são mostrados nas Equações 24 e 25, em que “ai” 

representa a respectiva concentração das espécies nos sítios tetraédricos e octaédricos, e “ri” o 

raio iônico das espécies. Os valores usados dos raios iônicos para as espécies tetraédricas e 

octaédricas podem ser visualizados na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 – Raios Iônicos das espécies tetraédricas e octaédricas usadas no cálculo da distribuição catiônica. 

Espécies Iônicas Raios Iônicos 

Tetraédricos (Å) 

Raios Iônicos 

Octaédricas (Å) 

Fe3+ 0,49 0,645 

Fe2+ 0,63 0,78 

Co2+ 0,58 0,745 

Cu2+ 0,73 0,57 

Gd3+ - 0,938 

O2- 1,35 1,35 

Fonte: A. S. Group, (1976). 

 

O ateórico foi usado para determinar a distribuição catiônica e, a partir dela, calcular o 

magnéton de Bohr teórico (nb(teórico)). Então, comparou-se os resultados dos magnétons de Bohr 

teóricos com os valores dos magnétons de Bohr experimentais determinados pela Equação 26 

(PRABHAKARAN; HEMALATHA, 2016 e KADAM ET AL., 2013).  

Na Equação 26, MM é a massa molar (massa em quantidade de matéria) e MS é a 

magnetização de saturação, determinada experimentalmente via magnetometria de amostra 

vibrante (MAV). 

 

5585


= s

B

MM M
n                                                                                                                                                   (26) 

As distribuições catiônicas determinadas pela Equação 23, com auxílio das equações 

24 e 25, para as espécies CoFe2O4 e CuFe2O4 podem ser visualizadas na Tabela 5.7.  

 

Tabela 5.7 - Distribuição catiônica das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4. 

Composição 

 

Sítio A Sítio B 

CoFe2O4 
3 2 2

0,694 0,26 0,046Fe Fe Co+ + +
 

3 2 2

0,786 0,26 0,954Fe Fe Co+ + +
 

CuFe2O4 
3 2 2

0,9927 0,001 0,0063Fe Fe Cu+ + +
 

3 2 2

1,0053 0,001 0,9937Fe Fe Cu+ + +
 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Os valores determinados dos parâmetros de rede teóricos e a magnetização teórica, 

calculados a partir da distribuição catiônica inferida pela Equação 23. Os parâmetros de rede 
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calculados pelo método Rietveld e a magnetização experimental calculada a partir da equação 

25, foram compilados na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Comparação entre os parâmetros de rede e as magnetizações teóricas e experimentais. 

Composição 

 

Parâmetro de  

Rede (a) 

Teórico 

Magnetização  

Teórica (nB) 

Parâmetro de  

Rede (a) 

Rietveld 

Magnetização  

Experimental 

(nB) 

CoFe2O4 8,3892 3,18 8,3894 3,18 

CuFe2O4 8,3164 1,05 8,3164 1,05 

Fonte: Autor, (2018). 

No cálculo da distribuição catiônica das espécies CoFe2O4 e CuFe2O4, admitiu-se a 

existência das espécies Fe3+ (5 μB), Fe2+ (4 μB), Co2+ (3 μB) e Cu2+(1 μB). Cada espécie possui 

um momento magnético associado à sua distribuição eletrônica. Outro ponto admitido no 

cálculo das distribuições catiônicas, foi a possibilidade de migração catiônica entre os sítios A 

e B. O momento magnético foi calculado a partir da teoria do ferrimagnetismo de Néel (ver 

Equação 11). 

Na Tabela 5.8, com auxílio da Tabela 5.7, pode-se observar que para a amostra de 

CoFe2O4, o melhor resultado para a magnetização teórica, ocorreu quando boa parte do íons 

Co2+ (3 μB) migrou para os sítios octaédricos substituindo os átomos de Fe2+ (4 μB) e Fe3+(5 μB). 

O que causou uma diminuição na magnetização da ferrita de CoFe2O4, pois o íon Co2+ possui 

um menor momento de magnetização. 

Ainda na Tabela 5.8, observa-se que há uma boa concordância entre os parâmetros de 

rede (a) teóricos e experimentais, além de um de valor de magnetização teórico próximo ao que 

foi determinado experimentalmente.  

Na ferrita de CuFe2O4, a magnetização experimental é menor que a observada para a 

amostra de CoFe2O4, o que pode ser explicado com base no momento de magnetização do íon 

Cu2+ (1 μB) em relação ao momento de magnetização dos íons Fe2+ (4 μB) e Fe3+(5 μB). 

O valor de magnetização de saturação da ferrita de CoFe2O4 determinado foi de 75,75 

emu/g (ver Tabela 5.9). Valor maior ao que foi encontrado por exemplo por Abbas et al (2011), 

que sintetizaram ferritas de CoFe2O4 pelos métodos cerâmico e co-precipitação. Valores 

menores também foram encontrados para magnetização de saturação por Rajan Babu e 

Venkatesan (2017) para ferritas de CoFe2O4 sintetizados por combustão utilizando-se misturas 

de combustíveis. 
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Tabela 5.9 - Resultados das análises por MAV das amostras de CoFe2O4 e CuFe2O4. 

Composição Ms (emu/g) Hr (emu/g) Hc (G) HR/MS Kx103 (erg/cm3) 

CoFe2O4 75,75 26,23 554,97 0,35 42,0 

CuFe2O4 24,5 14,1 960 0,58 23,5 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Na figura 5.16. Uma característica nos loops de histerese das ferritas de CoFe2O4 e 

CuFe2O4 é a constatação que tratam-se de materiais magnéticos moles, com valor moderado de 

de magnetização de saturação para a ferrita CoFe2O4 e um baixo valor para CuFe2O4, além de 

valores de coercividade abaixo de 1000 (G) para ambas as ferritas. 

 

Figura 5.16 – Curvas de histerese das amostras de a) CoFe2O4 e b) CuFe2O4. 

 

Fonte: Autor, (2017). 
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O valor de magnetização de saturação da ferrita de CuFe2O4 determinado foi de 24,5 

(emu/g). Valores mais baixos de magnetização de saturação para as ferritas de Cu são esperados 

por causa do baixo momento de magnetização dos íons Cu2+. 

Outro ponto observado foi que na tentativa de produzir CuFe2O4 com estrutura de 

espinélio cúbico, o material sintetizado apresentou além da fase espinélio cúbica, a presença de 

uma fase de espinélio tetragonal (magnetizações menores) e outra fase de óxido de cobre. Logo, 

a presença de fases secundárias influenciou no valor final da magnetização de saturação.  

Ambas as amostras de CoFe2O4 e CuFe2O4 apresentaram comportamento 

ferrimagnético com valores finitos de HR e HC. O maior valor de HR foi determinado para a 

amostra de CoFe2O4 com um valor de 26,23 emu/g, enquanto que a amostra de CuFe2O4 

apresentou HR de 14,1 emu/g. O que implica dizer que a amostra de CoFe2O4 demonstrou uma 

maior magnetização remanente do que a amostra de CuFe2O4.  

Os valores de HC para CoFe2O4 e CuFe2O4 foram de 554,97 G e 960 G 

respectivamente. Para Praveena; Sadhana; Virk (2015) a coercividade representa o campo 

necessário para trazer a magnetização para zero. Logo, entre as duas amostras, a ferrita CuFe2O4 

foi a que apresentou a maior coercividade. 

A constante de anisotropia cristalina foi determinada pela equação (27): 

 

0.96 
=C

S

K
H

M
                                                                                                                         (27) 

 

O maior valor de K foi encontrado para a espécie de CoFe2O4. Maiores valores de K 

indicam que o material analisado possui momentos magnéticos que dependem fortemente de 

uma dada direção. Rashad et al (2012) demonstraram que há uma forte correlação entre a 

quantidade de elétrons desemparelhados e a constante de anisotropia. No caso da ferrita 

CoFe2O4 temos a presença das espécies Fe3+ (5 μB), Fe2+ (4 μB), Co2+ (3 μB). Enquanto a ferrita 

CuFe2O4 as espécies Fe3+ (5 μB), Fe2+ (4 μB), Cu2+ (1 μB). Portanto, a diferença nas anisotropias 

entre as ferritas pode ser explicada partindo do princípio que o Co2+ (3 μB) possui mais elétrons 

desemparelhados que o Cu2+ (1 μB). O que pode ser explicado considerando que uma maior 

quantidade de elétrons desemparelhados, permitirá uma maior possibilidade de acoplamentos 

do tipo L-S. 

Os valores da quadratura (squareness) foram de 0,35 para CoFe2O4 e 0,58 para 

CuFe2O4. Valores iguais ou maiores que 0,5 indicam que o material é formado por estruturas 
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magnéticas com domínios únicos ou monodomínios, enquanto que valores na faixa entre 0,3 a 

0,4 indicam materiais formados por pseudo-monodomínios. Assim, dessa maneira a ferrita 

CoFe2O4 pode ser classificada como um material formado por pseudo-monodomínios, 

diferentemente da ferrita de CuFe2O4 que foi classificada como sendo formada por 

monodomínios. 

 

5.4.2 – Propriedades magnéticas das ferritas Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4  

 

Com a finalidade de verificar o efeito da dopagem com íons Gd3+ em ferritas de 

Co0,5Cu0,5Fe2O4, determinou-se as distribuições catiônicas das ferritas dopadas com íons Gd3+ 

a partir das equações 23, 24 e 25.  

Os resultados das distribuições catiônicas propostas podem ser visualizados na Tabela 

5.10. A partir da distribuição catiônica calculada determinou-se o parâmetro de rede teórico 

(ateórico) e o magnéton de Bohr teórico (nBteórico). Os valores dos parâmetros de rede e os 

magnétons de Bohr teóricos foram comparados com os parâmetros de rede experimentais, 

determinados pelo método Rietveld, e com os magnétons de Bohr determinados pela Equação 

26. Todos esses resultados podem ser visualizados na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.10– Distribuição catiônica das espécies Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x= 0. 0,02, 0,04, 0,06). 

Composição 

 

Sítio A Sítio B 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 3 2 2

0,667 0,278 0,055Fe Fe Cu+ + +
 

3 2 2 2

0,777 0,278 0,445 0,5Fe Fe Cu Co+ + + +
 

Co0.5Cu0.5Fe1.98Gd0.02O4 3 2 2

0,653 0,283 0,064Fe Fe Cu+ + +
 

3 2 2 2 3

0.761 0.283 0.436 0.5 0.02Fe Fe Cu Co Gd+ + + + +
 

Co0.5Cu0.5Fe1.96Gd0.04O4 3 2 2

0,674 0,273 0,053Fe Fe Cu+ + +
 

3 2 2 2 3

0,74 0,273 0,447 0,5 0,04Fe Fe Cu Co Gd+ + + + +
 

Co0.5Cu0.5Fe1.94Gd0.06O4 3 2 2

0,726 0,264 0,01Fe Fe Cu+ + +
 

3 2 2 2 3

0,686 0,264 0,49 0,5 0,06Fe Fe Cu Co Gd+ + + + +
 

a = Parâmetro de Rede; nB=Magnéton de Bohr (Magnetização Teórica). 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Algumas considerações foram feitas sobre as distribuições catiônicas dos sistemas 

CoFe2O4 e CuFe2O4 e Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4: 

• Admitiu-se a existência dos cátions Fe3+ (5 μB), Fe2+ (4 μB), Co2+ (3 μB), Cu2+ 

(1 μB) e Gd3+ (7 μB).  
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• Para a obtenção de um melhor ajuste aos resultados experimentais, adotou-se 

a possibilidade dos cátions Fe3+ e Fe2+ migrarem por ambos os sítios: 

tetraédricos (sítios do tipo A) e octaédricos (sítios do tipo B). 

• Os cátions Co2+ e Cu2+ também podem migrar entre os sítios tetraédricos e 

octaédricos, porém o cátion Gd3+ foi fixado no sítio octaédrico, conforme já foi 

citado anteriormente, o cátion Gd3+ é o maior cátion presente nas estruturas das 

ferritas sintetizadas. O tamanho do cátion Gd3+, torna a coordenação dele em 

sítios tetraédricos algo energeticamente desfavorável, logo, todos os trabalhos 

consultados na revisão da literatura adotam a ideia que o cátion Gd3+ coordena-

se aos sítios octaédricos das ferritas (TAHAR et al., 2007; THAKUR et al., 

2017; YADAV et al., 2017). 

•  

Tabela 5.11– Comparação entre os parâmetros de rede e as magnetizações teóricas e experimentais. 

Composição 

 

Parâmetro de  

Rede (a) 

Teórico 

Magnetização  

Teórica (nB) 

Parâmetro de  

Rede (a) 

Rietveld 

Magnetização  

Experimental 

(nB) 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 8,3866 2,44 8,3872 2,44 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 8,3966 2,55 8,3966 2,55 

Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 8,4003 2,50 8,4005 2,50 

Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4 8,4042 2,2 8,4044 2,2 

nB = Magnéton de Bohr. 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Outra ideia importante sobre as distribuições catiônicas calculadas pela Equação 23 é 

que não necessariamente ela indicará a real distribuição catiônica. Entre os sítios octaédricos e 

tetraédricos, a real composição pode ser determinada com o auxílio da espectroscopia 

Mössbauer, porém, vários estudos foram realizados e comprovam que a distribuição catiônica 

estimada pela Equação 23, pode ser utilizada para a compreensão da migração catiônica entre 

os sítios A e B de um sistema com estrutura do tipo espinélio (SAFFARI et al., 2014; 

NIKMANESH et al., 2017; TATARCHUK et al., 2018) 

A partir dos resultados obtidos das distribuições catiônicas, é possível afirmar que o 

aumento da concentração de íons Gd3+ diminuiu a magnetização das ferritas do sistema 

Co0,5Cu0,5Fe2O4. Observando cada distribuição catiônica individualmente, compreende-se o 

que de fato pode estar ocorrendo nos sítios tetraédricos e octaédricos das ferritas sintetizadas. 
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Analisando a ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4, percebe-se que todo o Co2+ (3 μB) migrou para 

os sítios octaédrico. Fato similar também foi observado para o Cu2+ (1 μB), em que boa parte 

dos íons também migraram para os sítios octaédricos, tais espécies ao migrarem para os sítios 

octaédricos “empurraram” as espécies Fe3+ (5 μB) e Fe2+ (4 μB) para os sítios tetraédricos. 

Sabendo que a magnetização é determinada pela diferença entre o momento magnético 

do sítio B pelo momento magnético do Sítio A, tem-se que a migração de íons com menores 

momentos magnéticos para os sítios octaédricos diminuiu a magnetização da ferrita 

Co0,5Cu0,5Fe2O4. Também pode-se observar que uma maior quantidade de Fe3+ (5 μB) migrou 

para o sítio tetraédrico, acarretando a diminuição da magnetização teórica. 

Analisando as ferritas dopadas com íons Gd3+, constatou-se que, para a primeira 

composição proposta Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4, há um aumento da magnetização com relação a 

ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4. A partir da distribuição catiônica, inferiu-se que para a composição 

proposta com 0,02 de Gd3+ (7 μB), houve um menor deslocamento de íons Fe3+ (5 μB) para os 

sítios tetraédricos, ou seja, uma menor migração de íons com maiores momentos magnéticos 

para os sítios octaédricos ocasionado um leve aumento no momento de magnetização.  

Dois pontos merecem ser destacados para o sistema Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4, a completa 

migração dos cátions de Co2+ (3 μB) para os sítios octaédricos e a migração quase completa dos 

íons Cu2+ (1 μB) para sítios octaédricos. 

Quando a distribuição catiônica da ferrita Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 é comparada com a 

da ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4, observou-se que a primeira possui uma menor quantidade de íons 

Fe3+ (5 μB) nos sítios tetraédricos, ou seja, há uma maior concentração de cátions Fe3+ (5 μB) 

nos sítios octaédricos, além é claro da presença dos cátions Gd3+ (7 μB) nos sítios octaédricos. 

Tais pontos contribuíram para os aumentos das magnetizações teórica e experimental. Outro 

aspecto que contribuiu para o aumento da magnetização, foi uma menor presença de íons Cu2+ 

(1 μB) nos sítios octaédricos. 

Nas ferritas Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 e Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4, observou-se uma 

diminuição do momento magnético quando a concentração dos cátions Gd3+ aumentou. A partir 

das distribuições catiônicas, inferiu-se que a presença de íons Gd3+ (7 μB) influenciou a 

migração de íons Fe3+ (5 μB) e Fe2+ (4 μB) para sítios tetraédricos, enquanto isso, os cátions 

Co2+ (3 μB) e Cu2+ (1 μB) migraram para os sítios octaédricos. 

Analisando cuidadosamente as migrações dessas duas espécies, entendeu-se que o 

motivo da diminuição do momento magnético aconteceu por causa da maior migração de 

cátions Fe3+ (5 μB) para os sítios tetraédricos, além da completa migração dos cátions de Co2+ 

(3 μB) e da maior migração dos cátions de Cu2+ (1 μB). O aumento acentuado desses cátions nos 
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sítios octaédricos, colaboraram para que o momento magnético diminuísse de forma 

significativa para as duas ferritas sintetizadas. 

Outra característica que foi observada nas distribuições catiônicas, que permitem uma 

certa segurança sobre os dados obtidos, foi a proximidade dos dados obtidos de forma 

experimental com os resultados teóricos. Pode-se visualizar na Figura 5.17 a), que tanto os 

parâmetros de rede (a) obtidos pelo método Rietveld, quanto os parâmetros de rede (a) 

determinados pela Equação 23 são próximos.  

A proximidade dos dados teóricos e experimentais também foi observada para os 

magnétons de Bohr teóricos e experimentais, que podem ser observados na Figura 5.17 b). 
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Figura 5.17 – a) Parâmetro de rede teórico (a) vs Parâmetro de rede Rietveld (a), b) Magnéton de Bohr 

experimental vs Magnéton de Bohr teórico. 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

Alguns trabalhos pesquisados citam que o aumento da concentração de íons terras 

raras, com momentos magnéticos maiores que os do Fe3+ (5μB), aumenta o momento magnético 

da ferrita que sofreu substituição (SHAHID et al., 2017). 

 Outros trabalhos relatam que a dopagem com íons terras raras diminuiria a 

magnetização das ferritas, principalmente, devido à substituição dos tipos de íons nos sítios 
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octaédricos. Por exemplo, antes da substituição por íons terras raras (TR), as interações mais 

fortes são aquelas entre os íons Fe3+ - Fe3+, que são substituídas por interações do tipo TR3+ - 

Fe3+, que são muito mais fracas que as interações entre os íons Fe3+ - Fe3+, o que acarreta na 

diminuição da magnetização das ferritas (KADAM et al., 2013; CHEN et al., 2017) . 

Na Figura 5.18 a) até a d) têm-se os loops de histerese das curvas das espécies dopadas 

com os cátions Gd3+. Os resultados de magnetização de saturação (MS), campo remanente (HR), 

coercividade (HC), quadratura (HR/MS) e a constante de anisotropia K, estão compilados na 

tabela 5.12. 

 

Figura 5.18 – Curvas de histerese das amostras do sistema Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x= 0, 0,02, 0,04, 0,06). 

 

Fonte: Autor, (2017). 
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Tabela 5.12 - Resultados das análises por MAV das amostras de Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x= 0. 0,02, 0,04, 0,06). 

Composição Ms (emu/g) Hr (emu/g) Hc (G ou Oe) HR/MS Kx103 (erg/cm3)  

Co0,5Cu0,5Fe2O4 57,46 19,55 444,77 0,34 26,6 

Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 59,68 22,5 515 0,37 32,0 

Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 58 22,5 586,18 0,39 35,4 

Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4 51 22,03 798,7 0,43 42,4 

Fonte: Autor, (2017). 

 

Observou-se que à medida em que a concentração de íons Gd3+ aumentou, houve 

inicialmente um acréscimo no valor do MS para a ferrita Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4, porém, para 

as ferritas de composição Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 e Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4, houve um 

decréscimo nos valores de MS de 58 emu/g e 51 emu/g respectivamente. 

Os valores de magnetização de saturação podem ser explicados com base nas 

distribuições catiônicas. A ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4 possui uma estrutura típica de espinélio do 

tipo inverso, com os cátions Co2+ e Cu2+ migrando quase na sua totalidade para sítios 

octaédricos e os cátions Fe3+ e Fe2+ ocupando ambos os sítios. A magnetização na ferrita 

Co0,5Cu0,5Fe2O4 ocorreu basicamente por causa das inversões dos cátions Co2+ e Cu2+ para os 

sítios octaédricos, o que consequentemente diminuiu a magnetização total da rede. Com a 

entrada na rede dos íons Gd3+, que possuem preferências de coordenação em sítios octaédricos, 

ocorreu um aumento da magnetização, uma vez que, houve um deslocamento de íons Fe3+ e 

Fe2+ para os sítios tetraédricos. 

Para as ferritas com dopagens de 0,04 mol e 0,06 mol de Gd3+, ocorreu uma diminuição 

da magnetização de saturação, que pode explicada por dois fatores, a distribuição catiônica e a 

presença da espécie GdFeO3. Sobre a distribuição catiônica, a presença dos íons Gd3+ favorece 

uma migração dos cátions Fe3+ e Fe2+ para os sítios tetraédricos, além da forte migração dos 

cátions Co2+ e Cu2+ para os sítios octaédricos, acarretando na diminuição da magnetização. Em 

maiores concentrações de Gd3+, houve a formação de maiores concentrações da fase GdFeO3, 

de natureza antiferromagnética, que possivelmente contribuiu para o decréscimo da 

magnetização de saturação. 

As magnetizações remanentes (HR) medidas para as amostras dopadas sofreram leves 

aumentos com relação à ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4. Entre as ferritas dopadas com os íons Gd3+, foi 

observado que o valor de magnetização remanente quase não sofreu alterações. O valor de 

magnetização remanente tem a ver com a magnetização residual, quando o campo magnético 
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externo é retirado e o material continua “retendo” parte da magnetização aplicada. A dopagem 

com íons Gd3+ aumentou de forma suave o valor do HR. 

O maior valor de K foi determinado para a ferrita com a maior concentração de íons 

Gd3+. Os resultados indicam que o aumento da concentração de íons Gd3+ favoreceram a 

magnetização em uma dada direção, indicando que o material apresenta anisotropia. Partindo-

se do que foi explicado anteriormente para os valores de K das ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4, 

sobre a maior quantidade de elétrons desemparelhados, é fácil perceber que o aumento da 

concentração de Gd3+ também aumenta a quantidade de elétrons desemparelhados, acarretando 

em um aumento da constante de anisotropia magnética. 

Foi observado um leve aumento da razão HR/MS com o aumento da concentração de 

íons Gd3+. Valores menores que 0.5 para a razão (HR/Ms) podem indicar estruturas com 

formação de pseudo-monodomínios ou multidomínios magnéticos. Outro trabalho como o de 

Rashad, Mohamed e El-Shall (2008) relataram que valores compreendidos entre 0.3 – 0.4 

sugerem que o material é formado por pseudo-monodomínios. 

Sobre a formação de domínios, sabe-se que monodomínios tendem a reter a 

magnetização, enquanto estruturas com formação de multidomínios são desmagnetizadas com 

maior facilidade. Os pseudo-monodomínios magnéticos são regiões de transição, entre os 

monodomínios e os multidomínios.  

Observou-se que a presença de íons Gd3+ aumentou a relação (HR/Ms), o que é um 

forte indicativo que, em maiores concentrações de Gd3+, as ferritas dopadas podem formar 

monodomínios, caracterizando uma mudança no comportamento magnético. Isso mostra que 

há possibilidade de modificação das propriedades magnéticas, transformando um material que 

não retém a magnetização (mole), em um material que retém a magnetização (duro).  

Ao analisar-se os valores de coercividade das ferritas individualmente, têm-se os 

seguintes valores, para: CoFe2O4 (554,97 G), CuFe2O4 (960 G) e Co0,5Cu0,5Fe2O4 (444,77 G). 

Claramente há um efeito de diminuição da coercividade causada pela presença de íons Co2+ na 

estrutura da ferrita Co0,5Cu0,5Fe2O4. Ao mesmo tempo quando ocorreu a dopagem com íons 

Gd3+ (515 G, 586,18 G e 798,7 G, respectivamente) os valores de coercividade aumentaram. 

Portanto, a dopagem com os íons Gd3+ suplantou o efeito causado pela presença dos íons Co2+ 

nos valores de coercividade.  

Outro aspecto que merece ser discutido é que a coercividade apresenta uma relação 

inversa de proporcionalidade entre coercividade e o tamanho do cristalito. Materiais que 

possuem grandes tamanhos de grãos possuem um grande número de paredes dos domínios. No 

processo de magnetização ou desmagnetização, o movimento das paredes dos domínios, 
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aumenta com a quantidade de domínios. As paredes dos domínios requerem uma menor 

quantidade de energia do que a rotação de um domínio único. Logo há uma tendência que 

espécies que apresentam maiores tamanhos de grãos, apresentem menores valores de 

coercividade.  

Observou-se algo similar no presente trabalho. Portanto, por analogia propôs-se que 

há uma correlação entre os tamanhos dos cristalitos e a coercividade. Determinou-se que em 

maiores concentrações de Gd3+, há a diminuição do tamanho dos cristalitos. Porém, ao analisar 

os valores de coercividade observou-se um aumento dos valores de coercividade, o que está de 

acordo com o sugerido por Praveena; Sadhana; Virk (2015). A correlação entre o tamanho do 

cristalito e a coercividade podem ser visualizados na Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 – Tamanho do cristalito (nm) vs Coercividade (Hc). 

 

Fonte: Autor, (2018). 

 

O principal parâmetro para identificar uma ferrita mole é o baixo valor de coercividade 

(HC). As ferritas sintetizadas no presente trabalho apresentaram características de materiais 

magneticamente moles.  
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6 TRABALHOS FUTUROS E APLICAÇÕES 

 

• Sintetizar ferritas de composições químicas diferentes dopadas com outros íons 

lantanídeos. 

• Estudar via espectroscopia Mössbauer, a distribuição catiônica das ferritas dopadas com 

íons lantanídeos. 

• Realizar estudos de magnetização em diferentes temperaturas. 

• Estudar aplicações das ferritas sintetizadas em dispositivos usados para detecção de 

sinais por radares, dispositivos micro-ondas, isoladores e circuladores. 

• Estudar aplicações das ferritas como bloqueadores de REM (Radiação 

Eletromagnética). 
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7 CONCLUSÕES 

 

• As ferritas caracterizadas neste trabalho foram sintetizadas a partir do método de 

combustão. O método usado pode ser classificado como simples, rápido e econômico.  

 

• A partir dos espectros de FTIR, identificou-se que os estiramentos Fe3+-O2- foram 

deslocados para menores números de onda, evidenciando que a presença dos cátions 

Gd3+ modificaram o ambiente de coordenação octaédrico. 

 

• A partir do método DRX, determinou-se que os cristalitos da ferrita CoFe2O4 são 

maiores que os da ferrita de CuFe2O4. O parâmetro de rede (a) da ferrita de CoFe2O 

também é maior que o da ferrita de CuFe2O4. Para as amostras Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x 

= 0, 0,02, 0,04, 0,06), determinou-se que o aumento da concentração de íons Gd3+ 

diminui o tamanho dos cristalitos, fato que está ligado à presença da espécie GdFeO3 

nas redondezas dos cristais. O parâmetro de rede (a) aumentou com o acréscimo de íons 

Gd3+, o que é um forte indicativo da entrada dos íons Gd3+ na rede cristalina. 

 

• Pelo software MATCH, com auxílio método Rietveld, identificou-se e quantificou-se 

as fases presentes nos materiais sintetizados no trabalho. A ferrita CoFe2O4 formou uma 

fase de espinélio cúbica CoFe2O4, enquanto que a ferrita de CuFe2O4 foi indexada a três 

fases, tetragonal, cúbica e monoclínica de óxido de cobre (CuO). A ferrita 

Co0.5Cu0.5Fe2O4 formou apenas uma fase de espinélio cúbica. Já as ferritas dopadas com 

íons Gd3+ formaram duas fases, uma correspondente a fase espinélio cúbica e outra a 

fase ortorrômbica (GdFeO3); 

 

• Por MEV, determinou-se que as ferritas sintetizadas apresentam-se como aglomerados. 

Nas ferritas dopadas com cátions Gd3+, observou-se uma diminuição no tamanho dos 

aglomerados com o aumento da concentração dos íons Gd3+. A partir da EDS mapeou-

se de forma semi-quantitativa os pós sintetizados e as composições em massa ficaram 

relativamente próximas a estequiometria proposta nos cálculos teóricos; 

 

• A distribuição catiônica foi calculada com o auxílio da equação mostrada por 

Valenzuela (1994). As ferritas CoFe2O4 e CuFe2O4 são inversas, resultados similares 

também foram observados para as ferritas Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x = 0, 0,02, 0,04, 0,06), 



90 
 

em que os melhores ajustes, tanto dos parâmetros de rede, quanto dos magnétons de 

Bohr teóricos, ocorreram quando considerou-se que os cátion Gd3+ coordenam-se 

octaedricamente e os cátions Fe3+, Fe2+, Co2+ e Cu2+ podem migrar em ambos os sítios; 

 

• Determinou-se que os valores de magnetização de saturação são afetados tanto pelas 

distribuições catiônicas, quanto pela presença de fases secundárias diferentes da fase  

cúbica de espinélio. Os valores de coercividade são afetados pelo tamanho dos 

cristalitos, e nas amostras Co0,5Cu0,5Fe2-xGdxO4 (x = 0, 0,02, 0,04, 0,06), também são 

afetados pela presença dos íons Gd3+ e pela formação das fases secundárias GdFeO3.  

 

• Os valores de magnetização remanente para as ferritas dopadas mantiveram-se 

constantes. Os valores de quadratura indicaram que as espécies dopadas apresentam 

características de pseudo-monodomínios, enquanto os valores de K indicam que as 

amostras apresentam anisotropia. 

 

• Os materiais sintetizados no presente trabalho apresentam características de materiais 

moles, que podem ser aplicados, principalmente, na gravação de dados. Também existe 

a possibilidade de aplicações na área de absorção de radiação em regiões de alta 

frequência. 
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ANEXO A – EDS DA AMOSTRA CoFe2O4 
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ANEXO B – EDS DA AMOSTRA CuFe2O4 
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ANEXO C – EDS DA AMOSTRA Co0,5Cu0,5Fe2O4 
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ANEXO D – EDS DA AMOSTRA Co0,5Cu0,5Fe1,98Gd0,02O4 
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ANEXO E – EDS DA AMOSTRA Co0,5Cu0,5Fe1,96Gd0,04O4 
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ANEXO F – EDS DA AMOSTRA Co0,5Cu0,5Fe1,94Gd0,06O4 
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