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RESUMO 
 

A ferrita Ni-Zn devido às suas propriedades elétricas e magnéticas variadas 
possibilita o uso em diversas aplicações tecnológicas. Estas propriedades podem 
ser controladas mediante escolha adequada da composição química, das 
características estruturais e morfológicas dos pós utilizados, e das técnicas de 
sinterização utilizadas. Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a 
sinterização em forno convencional na temperatura de 1200oC/2h de amostras de 
ferritas Ni-Zn sintetizadas por energia de microondas. As amostras foram 
caracterizadas por DRX, MEV e medidas magnéticas. Os resultados indicam a 
formação da fase da ferrita Ni-Zn cristalina, monofásica com tamanho de cristalito de 
80 nm. A amostra apresentou microestrutura heterogênea com tamanho de grão de 
aproximadamente 1 µm e elevada porosidade intergranular. A amostra apresentou 
magnetização de saturação de 7,57 emu/g, campo coercivo e magnetização 
remanente próximo a zero, indicando assim, um comportamento característico de 
materiais superparamagnéticos. 
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INTRODUÇÃO 
 

A ferrita Ni-Zn é uma das ferritas do tipo espinélio mais estudadas científica e 

tecnologicamente, principalmente devido às suas aplicações na indústria eletro-

eletrônica como dispositivo magnético de alta resistividade. Estes materiais são 

espinélios de estrutura cúbica, isomórficos ao mineral MgAl2O4, tendo a forma geral 

AB2O4 e parâmetro de rede na faixa de 0,834 a 0,844 nanômetros. Os íons de 

oxigênio formam uma rede aniônica densamente empilhada de face centrada com 

íons metálicos assumindo posições intersticiais [1]. 

 Estas ferritas apresentam alta resistividade elétrica, com baixas perdas de 

corrente elétrica e propriedades magnéticas definidas, dependendo da distribuição 

dos cátions na rede do espinélio e de sua composição química. Além disso, possui 

baixa densidade, baixa condutividade térmica, alta resistência à corrosão e à 

abrasão [2]. Estas características tornam estes materiais atrativos e com uma 

grande viabilidade de aplicações tecnológicas.  

Atualmente com o avanço tecnológico mundial as cerâmicas vêm ganhando um 

grande espaço no ramo tecnológico tendo em vista seu vasto ramo de aplicações. 

Óxidos cerâmicos que exibem comportamento ferrimagnético representam 

importantes produtos comerciais para indústrias de eletrônicos. Nas últimas décadas 

a síntese dessas ferritas atraiu o interesse de muitos pesquisadores e inúmeros 

métodos para obtenção desse material foram desenvolvidos e aprimorados [3]. 

Historicamente, o tradicional método cerâmico convencional foi o primeiro a surgir e 

atualmente é o mais empregado na fabricação de ferritas em escala comercial. 

Industrialmente as ferritas, são produzidas pelo método convencional de mistura de 

óxidos em moinho de bolas submetido a altas temperaturas [4-7].  

Os primeiros registros históricos de obtenção de produtos através de processos 

envolvendo altas temperaturas datam de 1825 com o notável pesquisador Berzelius 

[8]. Desde fins do século XIX, vários outros pesquisadores desenvolveram técnicas 

de síntese para vários compostos utilizando algum combustível no meio reacional.  

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

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

numa cápsula de porcelana [9], sílica vítrea [10] ou ainda em becker [11], com um 

combustível apropriado e um pouco de água para formar a solução, e levar o meio 

reacional à uma fonte externa de aquecimento para ocorrer a ignição (combustão). 
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Essas fontes externas podem ser, por exemplo, uma placa de aquecimento, uma 

mufla ou um forno microondas. Dependendo da quantidade de reagentes, o 

processo como um todo deve completar-se em menos de dez minutos.  

Entre as várias formas de aquecimento que podem ser usadas para a síntese 

por reação de combustão, a energia por freqüência de microondas tem sido utilizada 

como uma alternativa de processamento de materiais e para processar produtos 

cerâmicos desde a década de 60. O processamento por microondas tem diversas 

vantagens sobre os métodos convencionais, tais como, aquecimento rápido e 

uniforme, temperaturas mais baixas de sinterização e redução de custos em termos 

de energia e tempo de processamento [12]. 

A sinterização é utilizada para se fabricar peças metálicas, cerâmicas e 

compósitos metal-cerâmico, sendo parte integrante e principal da técnica 

denominada metalurgia do pó e cerâmica, que se incumbem justamente da 

fabricação de produtos metálicos e cerâmicos a partir dos pós dos constituintes [13]. 

Durante o aquecimento, as amostras compactadas apresentam três grandes 

alterações: aumento no tamanho de grão, mudança no formato e no tamanho dos 

poros e quantidade de poros (este último normalmente decresce). Em muitas 

cerâmicas, como no caso das ferritas, existe reação do estado sólido formando 

novas fases, transformações polimórficas, decomposição de compostos cristalinos 

para formar novas fases [14]. Conforme aumenta a temperatura de sinterização, 

diminui a porosidade, que provoca um aumento da polarização. Além disso, o maior 

tamanho de grãos significa um aumento na movimentação de elétrons e maior 

contato entre os grãos adjacentes, permitindo o fluxo de elétrons com facilidade para 

as fronteiras de grão [15].  

Surge então, a necessidade de estudos mais aprofundados, em busca de 

encontrar formas adequadas no processamento para garantir a produção e 

reprodutibilidade desse sistema. Isto significa não apenas a obtenção dos pós e sua 

caracterização, mais estudos mais avançados em técnicas de sinterização do 

produto obtido, que seja tecnologicamente aplicado na indústria de dispositivos de 

alta potência.  

Sendo assim, este trabalho avalia a sinterização em forno convencional 

(resistivo) de nanopós de ferritas Ni-Zn sintetizadas por energia de microondas, e 

sua subseqüente caracterização estrutural, microestrutural, física e magnética. 
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MATERIAIS E METODOS 

 

Os reagentes utilizados para a síntese dos pós de Ni0,5Zn0,5Fe2O4, foram o 

nitrato de zinco Zn(NO3)2.6H2O (ALDRICH), nitrato de níquel Ni(NO3)2.6H2O 

(VETEC), nitrato de ferro Fe(NO3)3.9H2O (ALDRICH) e uréia CO(NH2)2 (VETEC). 

Todos os reagentes possuem pureza superior ou igual a 98%. A proporção dos 

reagentes foi calculada de acordo com a estequiometria estabelecida. Os reagentes 

(nitratos + combustível) foram misturados em um cadinho tipo sílica vítrea, 

aquecidos em uma resistência elétrica inserida em uma placa cerâmica (temperatura 

máxima ≈ 600oC), em seguida induzido em forno microondas modelo ME27S, marca 

Eletrolux pré-programado até a combustão.  

Os pós obtidos foram desaglomerados em peneira ABNT no 325 para posterior 

caracterização. As amostra foram compactadas na forma de pastilhas com diâmetro 

de 10 mm e espessura em torno de 0,5 mm e carga de 260 MPa e conformadas na 

forma de toróides com diâmetro externo de 20 mm e diâmetro interno de 15 mm com 

espessura em torno de 3,0 mm para os ensaios magnéticos. As amostras em forma 

de pastilhas e toróides foram sinterizadas a 1200oC/2h com taxa de aquecimento de 

5oC/min, utilizando o método convencional com atmosfera controlada em um forno 

resistivo Jung 1400. Esta temperatura foi definida com base nos estudos realizados 

por Costa [10].  

Os dados de difração de raios X dos pós e das amostras de ferrita Ni-Zn após a 

sinterização foram obtidos em um difratômetro marca SHIMADZU modelo 6000, com 

radiação Cu Kα. Os aspectos morfológicos dos pós, a microestrutura e 

nanoestrutura das ferritas foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura, marca Philips, modelo 

XL30 FEG. A microestrutura das amostras de ferritas resultantes da sinterização foi 

analisada por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV); foi utilizado um 

microscópio eletrônico de varredura, marca Hitachi, modelo TM 1000.  

Os parâmetros magnéticos (coercividade, magnetização de saturação, campo 

remanente e área da curva de histerese, a qual dá um indicativo da energia 

dissipada pelo material ou simplesmente perdas por histerese) foram obtidos a partir 

das curvas ou laço de histereses, observando-se o comportamento das curvas nas 

proximidades da origem do plano cartesiano. As perdas por histerese são 

determinadas pela área da curva M-H. O ciclo de histerese magnética dos pós e das 
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amostras após a sinterização de ferrita Ni-Zn foram obtidos por meio de um 

magnetômetro de gradiente alternado (AGM). A magnetização de saturação foi 

determinada fazendo um ajuste dos dados do campo aplicado para a função 

)/1( HMM s  , onde M é a magnetização, Ms é a magnetização de saturação,  

é o parâmetro do ajuste e H é o campo aplicado. As perdas magnéticas foram 

estimadas a partir da medição da área (WB) da curva de histerese M x H.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 ilustra os difratogramas de raios-X dos pós de ferrita Ni-Zn obtidos 

por reação de combustão em forno de microondas e das amostras após a 

sinterização em forno convencional.  
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Figura 1 – Difratogramas de raios-X; (a) do pó resultante da reação de combustão 
em forno de microondas e (b) da amostra de ferrita Ni-Zn sinterizada em forno 
convencional. 
 

Observa-se mediante a Figura 1, a formação da ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 

monofásica e cristalina, identificada pela ficha padrão JCPDF 52-0278, em ambas as 

situação. De acordo com a Figura 1 (a), o pó obtido mostra apenas a formação 

discreta dos picos do espinélio Ni0,5Zn0,5Fe2O4, bastante alargados, o que é um forte 

indicativo da natureza nanométrica das partículas desses pós. A amostra de ferrita 

(Figura 1 (b)) sinterizada em forno convencional, na condição de 1200ºC/2h, mostra 

que ocorreu a formação da fase única de Ni0,5Zn0,5Fe2O4. De maneira geral, todos os 
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picos apresentam-se com elevada intensidade o que caracteriza a amostra como 

cristalina.  

Comparando os difratogramas da amostra sinterizada com os difratogramas de 

raios-X das amostras de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 sintetizadas analisados, verifica-se que a 

temperatura de 1200oC/2h favoreceu na formação da fase ferrita apresentando picos 

bem intensos e o aumento da cristalinidade desta fase.  

O resultado de tamanho de cristalito do pó de ferrita Ni-Zn sintetizados em 

forno de microondas foi de 9 nm. A amostra após a sinterização em forno 

convencional a 1200º C/2h resultou em tamanho de cristalito de 80 nm, 

aproximadamente 10 vezes maior que o tamanho de cristalito do pó obitido da 

síntese.  

As Figuras 2 (a) e (b) exibem a morfologia, obtida por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), do pó resultante da reação e da amostra após a sinterização. 

 

      

 
Figura 2 - Micrografia obtida por MEV do (a) pó resultante da reação de combustão 
em forno de microondas e (b) da amostra sinterizada em forno convencional de 
ferrita Ni-Zn, aumento de 10.000 vezes. 
 

Observou-se por meio da micrografia do pó resultante da reação de combustão 

(Figura 2a) a formação de aglomerados de formato aproximadamente esférico, com 

aspecto de novelos (flocos porosos), não densos, observa-se a formação de 

aglomerados menores que 0,1μm, constituídos de nanopartículas ligadas 

fracamente, o que os caracteriza como aglomerados moles, ou seja, de fácil 

desaglomeração.  

Para a micrografia da amostra de ferrita Ni-Zn após a sinterização em forno 

convencional (Figura 2b) observa-se uma microestrutura heterogênea com grãos de 
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tamanhos e de formato aproximadamente hexagonal com uma larga distribuição de 

tamanho. O tamanho de grão variou de aproximadamente 0,5µm a 3µm, 

apresentando um aumento considerável no tamanho comprovado com o tamanho de 

cristalito calculado que foi de 10 vezes maior que o pó resultante da reação. Este 

comportamento foi semelhante ao observado por Costa [10] (0,5 a 1 µm) quando 

determinou tamanho de grão em amostras de ferrita Ni-Zn sinterizadas em forno 

convencional. Observa-se também uma elevada porosidade intergranular indicando 

claramente que a temperatura e o tempo não foram suficientes para eliminar a 

porosidade, atingindo a densificação máxima, e então, favorecer ao crescimento do 

grão.  

A Figura 3 ilustra a dependência da magnetização de saturação (Ms) em 

função do campo magnético aplicado (H) para o pó resultante da reação de 

combustão em forno de microondas e da amostra sinterizada em forno convencional 

a 1200°C/2h. Por meio das curvas M x H, foi possível determinar os valores de 

alguns parâmetros magnéticos, tais como: campo coercitivo (Hc), magnetização 

remanescente (Mr),e magnetização de saturação (Ms).  
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Figura 3 - Curvas de histerese M-H referentes ao pó de Ni0,5Zn0,5Fe2O4; (a) 
resultante da reação de combustão em forno de microondas, e (b) da amostra após 
a sinterização em forno convencional a 1200ºC/2h. 

 

Por meio da curva de histerese observou-se que a amostra do pó resultante da 

reação de combustão em forno de microondas apresentou uma curva de 

magnetização incompleta, ou seja, não atingiu a saturação, sendo necessário valor 
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de campo maior para atingir o completo alinhamento dos grãos e saturar, isto é 

nesta situação, o material não atingiu a saturação magnética. A magnetização 

remanente (Mr) e coercividade (campo desmagnetizante) apresentaram velos 

baixos, porém não nulos.  

Para a amostra sinterizada em forno convencional a 1200ºC/2h observou-se 

uma curva de histerese bastante estreita, com baixa magnetização de saturação e 

magnetização remanente (Mr) e campo coercitivo (Hc) (campo desmagnetizante) 

cortando o eixo cartesiano y e x na origem, respectivamente, indicando assim, um 

comportamento característico de materiais superparamagnético, o qual magnetiza e 

desmagnetiza espontaneamente. Isto, porque as nanopartículas saturadas são 

espontaneamente desmagnetizadas, ou seja, não existe formação de nenhuma 

histerese.  

Os parâmetros magnéticos (magnetização de saturação, magnetização 

remanente, campo coercivo e perdas por histerese) calculados a partir das curvas 

de histerese encontram-se dispostos na Tabela 1, para pó resultante da reação de 

combustão em forno de microondas e a amostra de Ni0 5Zn0,5Fe2O4 sinterizada em 

forno convencional a 1200ºC/2h. Pode-se observar uma baixa magnetização de 

saturação (8,09 e 7,57 emu/g), em ambas as situações, além de valores de 

magnetização remanente e campo coercivo desprezíveis, e igual a zero para a 

amostra após a sinterização. Com relação às perdas por histerese calculada pela 

área do laço de histerese observa-se que tanto o pó obtido quanto a amostra 

sinterizada apresentaram baixos valores de perda.  

 

Tabela 1: Parâmetros de histerese de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 sinterizada em forno 
convencional a 1200º C/2h.  

Amostra Ms (emu/g) Mr (emu/g) Hc (KOe) Wb (emu/g x KOe) 

(a) 8,09 0,55 0,06 55,57 

(b) 7,57 0,03 0,00 9,93 

 

Caizer e Stefanescu (2003) [16], estudaram o efeito do tamanho de cristalito 

sobre a magnetização de saturação e o campo coercitivo de ferritas Ni-Zn com 

composição Ni0,35Zn0,65Fe2O4, obtidas após tratamento térmico nas temperaturas de 

500, 700 e 900ºC de uma mistura de óxidos quase-amorfa resultante de uma 

decomposição térmica a temperatura aproximada de 350ºC da combinação 
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 (n = 1; x = 0,65). O pesquisador 

observou que o aumento da temperatura de tratamento térmico favoreceu a 

obtenção de partículas com maior tamanho de cristalito. Além disso, foi verificado o 

aumento da magnetização de saturação e a diminuição do campo coercitivo em 

função do aumento do tamanho de cristalito, decorrente do aumento da temperatura 

de tratamento térmico. Os valores de tamanho de cristalito obtidos por variam de 

20,3 - 37,9 nm. O máximo valor de coercividade e de Ms detectado por esses 

pesquisadores foi para o tamanho médio de cristalito de 29 nm.  

Os valores zero encontrados para a magnetização remanente (Mr) e 

coercividade (HC), é justificado pela presença da porosidade intergranular e tamanho 

de grão pequeno abaixo do valor crítico estimado para esta ferrita que é 2 µm [17]. O 

baixo tamanho de grão e a presença de porosidade leva a uma pequena área de 

domínio magnético o que ocasiona uma redução na magnetização de saturação e 

no campo coercivo.  

A propriedade de superparamagnetismo está diretamente ligada ao tamanho 

das nanopartículas magnéticas. Somente partículas com diâmetro menor que 30 nm 

são superparamagnéticas. Quanto mais próxima da forma esférica e maior 

uniformidade entre as formas, maior será a eficiência das nanopartículas com maior 

aplicabilidade, seja como ferrofluido, como separador de células ou removedor de 

poluentes. Sendo assim, o controle do tamanho das nanopartículas durante a 

síntese é extremamente importante para aplicações tecnológicas [18].  

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados mostraram que tanto o pó resultante da síntese 

por reação de combustão quanto as amostras sinterizadas no forno convencional 

apresentaram formação da fase única da ferrita Ni-Zn, porém o pó apresentou 

grande alargamento dos picos característicos da ferrita, indicando a característica 

nanométrica do pó, enquanto a amostra após a sinterização apresentou picos com 

alta cristalinidade, devido a alta intensidade dos picos. O pó resultante da síntese 

apresentou a formação de aglomerados de formato aproximadamente esférico, com 

aspecto de novelos (flocos porosos), não densos, e aglomerados menores que 

0,1μm, enquanto a amostra apresentou uma microestrutura heterogênea com grão 
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variando de 0,5 µm a 3 µm, com presença de porosidade intergranular. O tempo e 

temperatura de sinterização utilizada foram insuficientes para completa densificação 

da amostra, de forma a eliminar toda porosidade e favorecer o crescimento do grão. 

Por meio das curvas de histereses observa-se que o pó resultante da síntese não foi 

possível a completa saturação enquanto a amostra após sinterização apresentou 

curva de histerese com característica de um material superparamgnético.  
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ABSTRACT 
 

The Ni-Zn ferrite due to their electrical and magnetic properties allows use in various 
technological applications. These properties can be controlled through appropriate 
choice of chemical composition, structural characteristics and morphology of the 
powders used and the techniques used for sintering. Thus, this study aims to 
evaluate the sintering in a conventional oven at a temperature of 1200oC/2h samples 
of Ni-Zn ferrite synthesized by microwave energy. The samples were characterized 
by density measurement, XRD, SEM and magnetic measurements. The results 
indicate the phase formation of Ni-Zn ferrite crystalline phase with crystallite size of 
80 nm. The sample was heterogeneous microstructure with grain size of about 1 µm 
high intergranular porosity. The sample showed the saturation magnetization of 7.57 
emu/g, coercive field and remanent magnetization close to zero, thus indicating a 
behavior characteristic of superparamagnetic materials. 
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