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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo avaliar as características morfológicas e estruturais 
de um compósito de poliamida 6 com 50% de carga de ferrita de níquel.  A ferrita foi 
obtida por reação de combustão e calcinada em forno mufla na temperatura de 
700°C. A matriz polimérica foi previamente seca em estufa a vácuo na temperatura 
de 80°C/ 48h para eliminação de umidade. Os compósitos foram caracterizados por 
DRX e MEV. Os resultados de DRX revelam a incorporação da carga na matriz, e 
que o aumento da temperatura conduziu a um aumento considerável na 
cristalinidade. O tamanho das partículas da carga na matriz foi alterado pelo 
aumento da temperatura. 
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INTRODUÇÃO 

A conscientização da sociedade firmada no conceito de desenvolvimento 

sustentável exige a produção de materiais ecológicos, de baixo custo e consumo de 

energia reduzida. Buscam-se produtos capazes de satisfazer requisitos 

fundamentais como a conservação de recursos naturais não renováveis e a 

manutenção de um ambiente saudável (1).  

O material compósito surge como uma inovação, pois ao invés de se 

desenvolver um novo material que poderá ou não apresentar as propriedades 

desejadas para uma determinada aplicação, o compósito, consiste em modificar um 

material já existente, através da incorporação de outro(s) componente(s) (2). O 

compósito é formado por duas fases: primeiramente uma matriz, responsável pela 

forma do material com função de envolver a segunda fase, denominada de fase 

dispersa. A fase dispersa tem a função estrutural e é responsável pela resistência do 
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compósito(2), como também pelas características como elétricas, magnéticas, 

ópticas, dentre outras. 

Materiais cerâmicos tais como argilas (3), fibras de vidro (4), têm sido usados 

como cargas em diversas matrizes poliméricas visando a obtenção de compósitos 

com propriedades diferenciadas e que possam ser utilizados em as mais diversas 

aplicações. As ferritas recentemente têm ganhado destaque no uso como cargas em 

matrizes poliméricas para fabricação de compósitos visando à obtenção de materiais 

absorvedores de radiação eletromagnética (5), ou simplesmente como rede de 

amarração de nanopartículas magnéticas para aplicações como carregadores de 

fármacos, agentes de contraste e como marcadores ou sensores magnéticos para 

conjunção biológica (6). As ferritas são classificadas quanto à estrutura cristalina em 

três tipos: espinélio, hexagonal e granada. Independente do tipo de estrutura 

cristalina, as ferritas, são assim designadas, por serem óxidos que contém em sua 

composição química em torno de 70% de Fe2O3. Os 30% restantes são constituídos 

de óxidos de metais bi e trivalentes que se localizam nos sítios cristalográficos da 

estrutura cristalina. Dentre os tipos de ferritas, as do tipo espinélio são as mais 

fáceis de serem processadas e as mais utilizadas comercialmente, tanto pelo custo 

economicamente viável de sua produção, como também pelas suas propriedades de 

elevada resistividade elétrica combinada a boa magnetização de saturação e baixas 

perdas magnéticas para diferentes faixas de freqüência de trabalho. 

As ferritas do tipo espinélio possuem composição química MeFe2O4, onde Me, 

representa em geral, um íon metálico ou uma mistura de íons metálicos divalentes, 

sendo classificada em espinélio normal, (exemplo, ferrita de zinco), inverso 

(exemplo, ferrita de níquel, cobalto e mista de níquel-zinco) e aleatório (exemplo, a 

ferrita mista manganês-zinco),  com base na composição química, e na distribuição 

dos cátions nas posições intersticiais tetraédricas e octaédricas da rede cristalina 

cúbica de faces centrada dos íons de oxigênios(6). Quanto ao tipo de matriz 

polimérica para formação do compósito a base de ferritas, estudos relatam que as 

matrizes do tipo poliuretano (7),   silicone(8), epóxi (9) e policloropreno (10) têm 

mostrado resultados bastante promissores.  

Recentemente, o uso de poliamida como matriz para carga de ferrita, visando 

desenvolver um compósito para utilização como material absorvedor tem sido muito 

atrativa (5). Pois, as poliamidas apresentam importância significativa como um 
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material de desempenho elevado, por ser um polímero de engenharia, possuindo 

excelentes propriedades mecânicas e térmicas (5). 

As poliamidas apresentam como suas principais características: elevada 

tenacidade acima de sua Tg (temperatura de transição-vítrea), boa resistência 

química em meios orgânicos, baixa viscosidade no estado fundido, boa resistência à 

abrasão, boas propriedades mecânicas e térmicas e, por isso, está inserida na 

classe dos plásticos de engenharia (11). 

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as características 

morfológicas e estruturais de um compósito de poliamida 6 com 50% de carga de 

ferrita de níquel.  

               

METODOLOGIA 
 

A ferrita de níquel foi obtida por meio da síntese por reação de combustão com 

a mistura dos reagentes oxidantes, nitrato de níquel Ni(NO3)2.6H2O, nitrato de ferro 

Fe(NO3)3.9H2O e o redutor uréia CO(NH2)2 , todos de pureza 98%. Para a obtenção 

da ferrita uma solução redox dos nitratos metálicos e uréia foram preparadas de 

acordo com a composição estequiométrica estabelecida baseada nos conceitos da 

teoria dos propelentes e explosivos (12). Para reação utilizou-se um recipiente de aço 

inox, e um forno mufla resistivo para a calcinação da ferrita sintetizada na 

temperatura de 700°C. A matriz polimérica utilizada foi a poliamida 6 com massa 

molar média = 10.500 g/mol, IV = 134 ml/g (Technyl C216), sob a forma de grânulos 

de coloração branca. O polímero foi previamente seco em estufa o vácuo na 

temperatura de 80°C por 48h para eliminação de umidade. 

A poliamida 6 e a ferrita foram misturadas em um homogeneizador modelo MH-

50H, da MH. Na proporção de 50g/7 segundos.  Em seguida a mistura resultante foi 

triturada em moinho de facas. Os corpos de prova foram obtidos na forma de placas 

finas de espessura de aproximadamente 1 mm e dimensões de 100 x 100 mm, em 

prensa aquecida, na temperatura de 240 ºC, 3 Ton, com resfriamento na 

temperatura ambiente. As amostras do compósito poliamida/ferrita de níquel foram 

denominadas de C1 ( calcinada a 700°C), respectivamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Fig. 1 apresenta os difratogramas de raios-X do compósito de poliamida 6 e 

carga ferrita de níquel (NiFe2O4)  calcinada na temperatura de 700°C. 

 

 
Figura 1- Difratograma de raios-X do compósito de poliamida 6 e ferrita de níquel em 

50% em massa. 

 

Mediante os resultados de difração de raios-X apresentado na Figura 1, 

observou-se a presença nos espectros de raios X da amostra: C1( calcinada a 

700°C. Para as linhas de difração do polímero correspondentes aos planos (hkl) de 

(112), (015) e (020), obtidas a partir da ficha JCPDF 47-2016, são  visualizados três 

picos que estão relacionados à formação de uma fase cristalina da poliamida, 

denominada de fase α (alfa) (13).  Com a ferrita, tem-se a presença dos 11 picos mais 

intensos com planos de reflexões basais correspondentes aos planos (hkl) da ferrita 

NiFe2O4, a partir da ficha JCPDF 86-2267. De acordo com os difratogramas obtidos 

por Bezerra, (2009) (5)  que também obteve compósitos de poliamida 6 e carga de 

ferrita de níquel em 50% massa, tem-se a presença dos picos da fase cristalina da 

poliamida 6 e os picos mais intensos correspondentes ao planos da ferrita de níquel, 
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porém com a alteração na calcinação a 700°C da ferrita, observa-se um aumento na 

intensidade dos picos, devido ao aumento de cristalinidade. 

 Nas Figuras 2 e 3 se encontram as micrografias do compósito de poliamida6 

e carga de ferrita de níquel sem calcinação e com calcinação na temperatura de 

700°C. 

 

 
Figura 2- Morfologia do compósito de poliamida 6 e ferrita de niquel sem calcinação; 

(A) escala de 200 µm e (B) escala de 10µm. 

Figura 3- Morfologia do compósito de poliamida 6 e ferrita de niquel com calcinação 
na temperatura de 700°C; (A) escala de 200 µm e (B) escala de 10µm. 

 

Pode-se observar na Figura 2(A) que não há uma uniformidade de 

distribuição da carga de ferrita de níquel e a irregularidade no tamanho dos 

aglomerados. Na Figura 2(B), observa-se que estes aglomerados de ferrita são de 

tamanhos irregulares e apresentam porosidade interna. Para a Figura 3(A) a 

característica que prevalece nos aglomerados é de tamanhos e distribuição mais 

uniformes como aumento da cristalinidade da ferrita, quando comparamos com a 

Figura 2 e a presença de poros ou vazios desenvolvidos durante a obtenção dos 

(A) (B) 

(A) (B) 
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corpos de prova, atribuídos provavelmente a saída de umidade adquirida pela 

poliamida na prensagem.  

 

CONCLUSÕES 
  

Baseado nos resultados pode-se concluir que: os resultados dos 

difratogramas de raios-X mostram estruturalmente os compósitos são formados 

poliamida 6 com a ferrita de níquel NiFe2O4 indicando uma incorporação entre matriz 

e carga.  

 E através das micrografias de MEV foi possível uma visão morfológica de 

como a carga de ferrita de níquel apresenta-se dispersa na matriz de poliamida 6 de 

forma uniforme e com aglomerados de tamanhos irregulares, logo com a calcinação 

do pó , aumentando-se a cristalinidade,obteve-se uma regularidade no tamanho dos 

aglomerados. 
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STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITE: 
POLYAMIDE 6/FERRITE NICKEL 

 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to evaluate the structural and morphological characteristics of a 
composite polyamide 6 with 50% loading of nickel ferrite. The ferrite was obtained by 
combustion synthesis and calcined in muffle furnace at 700 ° C. The polymer matrix 
was previously dried in vacuum oven at 80 ° C / 48 h to eliminate moisture. The 
composites were characterized by XRD and SEM. XRD results show the 
incorporation of cargo in the matrix, and that increasing temperature led to a 
considerable increase in crystallinity. The particle size of the load in the matrix was 
changed by increasing temperature. 
 
 

Keywords: polyamide 6, nickel ferrite, the calcination temperature structure; 
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