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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva sintetizar a fase do espinélio inverso 

[Zn2+
0,5Fe3+

0,5](Ni2+
0,5Fe3+

1,5)O4 pelo método reação de combustão e avaliar como a 

fonte de aquecimento influencia as características morfológicas e estruturais dessa 

fase. As formas de aquecimento foram: forno mufla e placa cerâmica com 

resistência embutida e como agente redutor a anilina. Foi realizada a comparação 

entre temperatura, tempo de reação e mudanças físicas sofridas pelo material 

durante a combustão efetuada nos dois aquecimentos. O material produzido foi 

caracterizado por DRX, análise textural, espectroscopia de infravermelho e MEV. 

Baseado nos resultados observou-se que a fase do espinélio foi obtida com 

sucesso, foram verificados traços das fases ZnO e Fe2O3. O Maior tamanho de 

cristalito e maior temperatura de reação foram apresentados pelo material produzido 

na placa. Quanto à área superficial e volume de poro, os maiores valores foram 

atingidos pelo material sintetizado na mufla. Os aglomerados apresentaram-se em 

formato de novelos constituídos por partículas pré-sinterizadas. 

 

Palavras-chave: espinélio inverso, ferrita Ni-Zn, anilina. 
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INTRODUÇÃO 

 
Ferritas incluem uma ampla gama de materiais com diferentes composições e 

estruturas cristalinas. Geralmente a característica ferrimagnética surge a partir do 

alinhamento antiparalelo dos momentos magnéticos de metais de transição, 

presentes no material(1).  

Espinélio é uma classe de ferrita e pode ser ainda subdividido em normal, 

inverso e hexagonal(2) que segundo Rao e Kung citados por Jinhe(3) são compostos 

inorgânicos com estruturas versáteis e estáveis. A fórmula geral para os compostos 

de espinélio é AB2O4, em que íons metálicos A2+
 ocupam os sítios tetraédricos, 

enquanto os íons metálicos B3+
 ocupam os sítios octaédricos. Espinélio contem uma 

estrutura de cadeias lineares de octaedros que leva à formação de uma banda de 

condução estendida formada pela sobreposição de orbitais entre os cátions 

vizinhos(4). 

Uma vez que as propriedades eletromagnéticas e microestruturais do 

espinélio são sensíveis às suas composições, a chave para a obtenção com alta 

performance desses materiais é a escolha da técnica para sua síntese(5).  

          Recentemente, a reação de combustão de multicomponentes de óxidos 

cerâmicos vem ganhando reputação como um processo de preparação direto para 

produzir pós finos, homogêneos, cristalinos e sem a decomposição intermediária 

e/ou etapas de calcinação.  O calor liberado pela reação faz com que a temperatura 

suba muito rápido. Além disso é auto-sustentável mesmo na ausência de uma fonte 

externa de calor no nível necessário para ocorrência da reação (>1000ºC). A grande 

quantidade de gases envolvidos resulta na formação de um o óxido cuja estrutura 

produzida assemelha-se a uma espuma(6). Os conceitos termodinâmicos, usados na 

química dos propelentes e explosivos dão o suporte técnico à síntese por meio da 

combustão(7). 

Estudo detalhado sobre os processos de síntese de combustão é  

benéfico para o controle da composição dos produtos sintetizados(8). A forma de 

aquecimento utilizada na síntese por reação de combustão tem mostrado 

características diversificadas nos produtos finais. Dessa forma, alternativas 

utilizadas como fonte externa vêm sendo estudadas nos últimos anos, entre eles: 

base cerâmica com resistência embutida(9), forno microondas(10), forno tipo mufla(11) 

e placa quente(12). 
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Portanto, esse trabalho objetiva avaliar como diferentes formas de aquecimento 

influenciam a síntese e a caracterização da fase do espinélio do inverso por meio da 

reação por combustão. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para a síntese das amostras de ferrita Ni-Zn foi utilizado os reagentes: nitrato 

de níquel hexahidratado, nitrato de zinco hexahidratado e nitrato de ferro 

nonohidratado e anilina como combustível. Os reagentes foram misturados em um 

cadinho de sílica vítrea e submetidos a dois tipos de aquecimento externo : I) forno 

resistivo mufla (temperatura pré-programada a 500oC), onde os reagentes são pré-

aquecidos na base cerâmica e em seguida transferido para um forno, onde ocorre a 

combustão, as amostras obtidas foram designadas por FM II) base cerâmica com 

resistência elétrica exposta ao ar atmosférico (temperatura na resistência em torno 

de 600oC), onde as amostras foram designadas FP. As amostras obtidas foram 

desaglomeradas em peneira ABNT no325 e caracterizadas.  

Durante as sínteses foram medidos os parâmetros tempo e temperatura de 

combustão por meio de um cronômetro, marca Technos e um pirômetro 

infravermelho (Raytek, modelo RAYR 3I±2ºC), respectivamente. As amostras foram 

caracterizados por difração de raios-X, utilizando-se o difratômetro da Shimadzu 

(modelo LAB 6000) com varredura na região de 10 a 80° 2Ө, radiação CuKα 

(λ=1,5418Ẩ) a uma voltagem de 40 kV e 40 mA de corrente. O tamanho médio de 

cristalito foi calculado a partir da ampliação da linha de raios-X (311) usando a 

equação de Scherrer(13). 

Os valores de área superficial, diâmetro e volume de poro foram obtidos 

utilizando um porosímetro modelo ASAP 2000, marca micromeritics. A determinação 

da área superficial das amostras foi realizada pelo método de adsorção de 

nitrogênio/hélio desenvolvido por Brunauer, Emmett  e Teller (BET), enquanto para 

determinar o raio e volume de poros foi utilizada a teoria BJH. O tamanho médio 

de partícula foi calculado a partir de dados usando a Equação (2)(14)  

BETt

BET

SD

6
D

.
=

                                                                                                           (2) 

Onde DBET representa o diâmetro esférico (nm); Dt é a densidade teórica (g/cm3); 

SBET corresponde a área superficial (m2/g). 
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Os espectros de FTIR das amostras foram coletadas em pastilhas de KBr a 

1%, usando um espectômetro Shimadzu Spectrum BX – Perkin Elmer, entre 4000 e 

400m-1, com resolução de 4cm-1 e 20 varreduras 

Os aspectos morfológicos dos pós foram analisados por Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) em um microscópio eletrônico de varredura, marca Philips, 

modelo XL30 FEG. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta o comportamento da temperatura em função do tempo 

durante a reação de combustão. 

Com base na Figura 1, pode-se observar que a maior temperatura atingida 

durante a reação de combustão correspondente a 757°C, ocorreu com a utilização 

da mufla. 
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Figura 1 – Valores da temperatura em função do tempo, medidos durante as 

reações de combustão em: forno mufla e placa com resistência embutida. 

 
Mesmo a base cerâmica utilizada sendo aquecida a 600°C e a mufla 

estabilizada a 500°C, a forma de aquecimento da mufla é mais homogênea devido a 

sua geometria ser quase que totalmente fechada, dificultando a saída dos gases e 

aumentando a temperatura da reação, por outro lado, a base cerâmica está 

totalmente exposta à atmosfera, facilitando a saída dos gases, diminuindo a 

temperatura. A reação na base cerâmica atingiu a temperatura máxima de 650ºC e 

iniciou com 109ºC a menos que a reação iniciada na mufla. 
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Para esse método de síntese utilizado, junto ao combustível anilina, mesmo 

apresentando temperaturas distintas, as características físicas sofridas durante a 

combustão foram iguais para ambas as formas de aquecimento, apresentando-se de 

forma descontínua e na presença de faíscas semelhantes a fogos de artifício, o que 

justifica a quantidade elevada de picos alternados apresentados no gráfico. 

A Figura 2 apresenta os difratogramas obtidos por difração de raios X das 

amostras de ferrita NiZn sintetizadas com anilina. Pode-se observar que para ambas 

as formas de aquecimento utilizadas na síntese resultaram em amostras com a 

formação da fase majoritária Ni0,5Zn0,5Fe2O3 (ficha padrão JCPDF 52-0278) e a 

presença da fase secundária hematita (Fe2O3) (ficha padrão JCPDF 89-8104) e ZnO 

(ficha padrão JCPDF 89-1397). 
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Figura 2 – Difratogramas dos raios X do espinélio inverso sintetizado por 

reação de combustão em: forno mufla e base cerâmica. 

 
Percebe-se também um considerável alargamento de picos, que pode ser 

atribuído à natureza nanométrica das partículas. Com relação ao tamanho de 

cristalito, a amostra preparada no forno mufla atingiu um valor de 19 nm e a 

amostra preparada na base cerâmica, 25 nm. 

Costa et al.(15) obtiveram tamanho de cristalito de 22,4 nm durante a 

preparação de ferrita Ni-Zn por reação de combustão em placa com resistência 

embutida (4800C) e uréia como combustível e Freitas et al.(9) encontraram 

valores de 23,7 e 41,1 nm utilizando a síntese por reação de combustão em 

base cerâmica para os combustíveis ácido cítrico e glicina, respectivamente. 
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A Figura 3 apresenta os resultados da caracterização por espectroscopia 

de infravermelho numa faixa de 400-4000 cm-1 das composições do espinélio 

inverso obtidos por reação de combustão. 

De acordo com o espectro pode-se observar uma banda larga na faixa de 

3600 cm-1 característico de ligações H-O-H referente à presença de água no 

sistema que se confirma em aproximadamente 1630 cm-1. 
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Figura 3 - Espectroscopia de infravermelho dos pós de espinélio inverso 

sintetizados por reação de combustão em forno mufla e na base cerâmica. 

 

Outra banda observada em aproximadamente 2400 cm-1, que é 

correspondente a presença de CO2, que possivelmente é proveniente do gás 

liberado durante a síntese. Na faixa de 1000-400 cm-1, as bandas do 

infravermelho dos sólidos são geralmente caracterizadas por vibrações de íons 

na rede do cristal. As principais bandas neste intervalo é por volta de 600 e 400 

cm-1correspondentes aos estiramentos ν1 e ν2 dos sítios tetraédricos e 

octaédricos da estrutura cristalina do espinélio inverso. O estiramento mais 

intenso geralmente é observado no intervalo entre 600-550 cm-1 

correspondendo a vibrações intrínsecas do metal no sítio tetraédrico, 

Mtetra↔O, ao passo que, a banda menos intensa, usualmente observada no 

intervalo entre 450-385 cm-1 é atribuída ao estiramento metal-octaedro. 

A Figura 4 apresenta os resultados das isotermas de adsorção/dessorção 

para as amostras do espinélio inverso obtidos por reação de combustão no 

forno mufla e na base cerâmica com resistência embutida. 
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Figura 4 - Isotermas de adsorção-dessorção de N2 do espinélio inverso obtido 

por reação de combustão em: forno mufla e base cerâmica. 

 

Constata-se que a curva é do tipo III, de acordo com a classificação do 

BDDT(16). Esse tipo de isotermas ocorrem quando o calor de adsorção entre as 

moléculas adsorventes é menor do que o calor de liquefação. Desse modo, as 

moléculas do gás adsorvido têm maior afinidade umas com as outras do que 

com a superfície do sólido, prejudicando a análise de área superficial e da 

porosidade.

A histerese é um fenômeno que resulta da diferença entre o mecanismo 

de condensação e evaporação do gás adsorvido. Este processo ocorre em 

diferentes valores de pressão relativa e sua forma é determinada 

principalmente pela geometria dos poros(16). Tanto o perfil das isotermas, 

quanto a da histerese fornecem informações a respeito da textura do sólido. 

Observa-se que a histerese é do tipo H3, que de acordo com a classificação da 

IUPAC (International Union of Pore and Applied Chemistry) classifica os poros 

em formato de cunhas, cones e/ou placas paralelas Nesse tipo de histerese, os 

poros apresentam formato de cunhas, cones e/ou placas paralelas. A histerese 

do tipo H3 é típica de materiais contendo poros entre 2,5 e 100nm, 

denominados mesoporos(17). Portanto as amostras aqui obtidas corroboram 

com Rodela(17). 

A Tabela 1 apresenta a análise textural do espinélio inverso obtido por 

reação de combustão para as diferentes formas de aquecimento utilizadas 

nesse trabalho.  
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Tabela 1 – Resultado da análise textural do espinélio inverso preparado na 

mufla e na placa com resistência embutida. 

 Área superficial 

SBET (m²/g) 

Volume do 

Poro (cm³/g) 

Diâmetro do 

poro (Å) 

Diâmetro da 

partícula* (nm) 

FM 22,6 0,0423 74,884 50 

FP 14,3 0,0241 67,631 78 

*Diâmetro pelo BET 

 

Pode-se avaliar que o maior valor de área superficial de 22,6 m²/g foi 

obtido pela amostra preparada na mufla, que consequentemente, apresentou o 

menor valor de diâmetro de partícula, 50 nm. Essa mesma forma de 

aquecimento gerou a fase do espinélio inverso com maior diâmetro de poro, 

74,884 Å e maior volume de poro 0,0423 cm³/g. 

As características do pó como tamanho de cristalito, área superficial, a 

extensão e a natureza (rígido ou mole) dos aglomeração dos pós são regidos 

pela entalpia ou temperatura da chama gerada durante a combustão, que por 

sua vez é dependente da natureza do combustível e da relação combustível-

oxidante(18). Nesse caso a forma de aquecimento que gerou maior temperatura 

de chama durante a combustão, o forno mufla, proporcionou maiores valores 

para os parâmetros de análise textural. 

As Figuras 5 e 6 apresentam os resultados da caracterização morfológica 

dos pós do espinélio inverso. 

              

Figura 5 - Micrografias dos pós do espinélio inverso obtidos por reação de 

combustão na mufla em aumentos de (a) 32000x  e (b) 60000x. 

 

(a) (b) 
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Figura 6 - Micrografias dos pós do espinélio inverso obtidos por reação de 

combustão na base cerâmica em aumentos de (a) 32000x e (b) 60000x. 

 

Por meio das Figuras 5 e 6 observa-se que as diferentes formas de 

aquecimento utilizada na síntese dos pós do espinélio inverso não proporcionou 

grandes alterações nas suas morfologias.  

Verifica-se a presença de elevada quantidade de aglomerados esféricos, em 

formato de novelos, constituídos em sua maior parte de partículas pré-sinterizadas 

com aspecto de fácil desaglomeração. 

A rápida evolução do grande volume de produtos gasosos durante a 

combustão dissipa o calor de combustão e limita o aumento da temperatura, 

reduzindo assim a possibilidade de evolução de gases e também contribui para 

limitar o contato interpartículas e, portanto, resulta em produtos mais facilmente 

desaglomerados(18).  

 
CONCLUSÕES 

 
Podemos concluir por meio dos dados apresentados que: 

Alterando a forma de aquecimento, mas mantendo o mesmo combustível, a 

temperatura de chama foi maior para a reação preparada no forno mufla, atingindo o 

valor de 757ºC, enquanto que a reação preparada na placa alcançou os 650ºC. 

Ambas as amostras preparadas nas duas formas de aquecimento 

apresentaram a fase do espinélio inverso, entretanto, a amostra na mufla apresentou 

ainda traços das fases de Fe2O3 e ZnO e a amostra na placa traços da fase 

secundária de Ni. 

O tamanho de cristalito foi maior para a amostra obtida na placa, atingindo o 

valor de 25,50 nm, enquanto que a amostra preparada na mufla apresentou 18,68 

(a) (b) 
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nm. As amostras se enquadram em poros classificados em mesoporosos na forma 

de cunhas, cones e/ou placas paralelas. 

Os parâmetro de análise textural foi maior para a amostra obtida na mufla, 

apresentando os valores de 22,58 m²/g, 0,0423 cm³/g, 74,884 Å para área 

superficial, volume do poro e diâmetro do poro, respectivamente. 

A morfologia dos pós apresentou elevada quantidade de aglomerados em 

forma de novelos, constituídos em sua maior parte de partículas pré-sinterizadas 

com aspecto de fácil desaglomeração. 
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OBTAINMENT THE REVERSE PHASE SPINEL [Zn2+
0,5Fe3+

0,5](Ni2+
0,5Fe3+

1,5)O4 BY 

THE METHOD COMBUSTION REACTION: THE FORM OF ASSESSMENT 

HEATING 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to synthesize the inverse spinel phase of 

[Zn2+
0,5Fe3+

0,5](Ni2+
0,5Fe3+

1,5)O4 by combustion reaction method and to evaluate how 

the heat source influences the structural and morphological this phase. The forms of 

heating were muffle oven and ceramic plate with built-in resistance and aniline as 

reducing agent. Comparisons were made between temperature, reaction time and 

physical changes undergone by the material during the combustion carried out in two 

warm-up. The material was characterized by XRD, SEM, and textural analysis. 

Based on the results showed that the spinel phase was successfully obtained, were 

found traces of the phases ZnO and Fe2O3. The Most crystallite size and higher 

reaction temperature were presented by the material produced in the plate. As for 

surface area and pore volume, the highest values were achieved by the material 

synthesized in the oven. The agglomerates were presented in the form of skeins 

made of pre-sintered particles. 

 
 
 
Key-words: inverse spinel, Ni-Zn ferrite, aniline. 
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