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Resumo 

Este trabalho propõe avaliar a influência do agente silano nas propriedades 

magnéticas de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Co e NiZn). As ferritas foram 

sintetizadas por reação de combustão, modificadas a superfície com agente 

silano 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTS) e caracterizadas por DRX, FTIR, 

EDX e medidas magnéticas. Os resultados indicaram que após modificação da 

superfície a fase única do espinélio foi preservada. A modificação da superfície 

foi obtida com eficiência e confirmada por ligações Si-O pela análise do FTIR. A 

modificação da superfície manteve o comportamento ferrimagnético das 

ferritas.  

Palavras-chave: propriedades magnéticas, modificação de superfície, ferritas, 

agente silano. 

 

INTRODUÇÃO  

Nanomateriais magnéticos têm pelo menos uma dimensão menor do 

que 1 µm e são possíveis de serem manipulados sob a influência de um campo 

magnético externo (1). Além disso, abaixo de determinadas dimensões críticas 

(com Hc~0 e Mr~0), estes materiais tornam-se superparamagnéticos (2,3).  

A obtenção de nanopartículas superparamagnéticas tem aumentado na 

última década, devido principalmente a diversidade de métodos de sínteses 

que proporcionam a obtenção de partículas em escala nanométrica. 

Nanopartículas magnéticas (NPMs) são geralmente elementos magnéticos 

metálicos, tais como ferro, cobalto, níquel, ou os seus óxidos como magnetite 
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(Fe3O4), maghemite (α-Fe2O3), ferrita de níquel (NiFe2O4), ferrita de cobalto 

(CoFe2O4), etc (4).  

Normalmente NPMs são modificadas a superfície com camadas 

orgânicas (por exemplo, surfactantes ou polímeros, tais como o dextrano e o 

polietileno-glicol) ou inorgânicas como elementos metálicos (por exemplo, ouro 

ou platina), óxidos metálicos (óxido de alumínio, óxido de cobalto), carvão 

ativado, sílica, etc (5-7), com o objetivo de tornar as NPMs estáveis evitando a 

oxidação, corrosão, agregação espontânea, para aumentar a sua estabilidade 

físico-química e proporcionar uma superfície com grupos funcionais específicos 

que possibilitem adesão celular(2). 

Com base no exposto, este trabalho propõe avaliar a influência do 

agente silano nas propriedades magnéticas de ferritas do tipo MFe2O4 (M = Co 

e NiZn). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

As ferritas do tipo MFe2O4 (M = Co e NiZn) foram produzidas por reação 

de combustão e o processo descrito detalhadamente encontra-se reportado por 

Santos et al., 2014(8).  A modificação da superfície das NPMs seguiu 

procedimento reportado por Santos et al., 2012(9). A Figura 1 ilustra a reação 

química entre as NPMs e o APTS. 

 

Figura 1 – Reação química entre as NPMs e o APTS. 

As amostras resultantes (FC, FC/APTS, NZ e NZ/APTS) foram 

caracterizadas por difratometria de raios X em um difratômetro de raios X 

SHIMADZU (modelo XRD 6000) utilizando-se fonte de radiação monocromática 

Cu-Kα de λ =1,5418. O tamanho médio de cristalito foi calculado a partir da 

linha de alargamento de raios X (d311) por meio da deconvolução da linha de 

difração secundária do cério policristalino (usado como padrão) utilizando-se a 

equação de Scherrer (10).  

Análise por espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) foi realizada em um equipamento Perkin Elmer, modelo 
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Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR Spectrometer. Análise semi-quantitativa dos 

óxidos e elementos presentes nas amostras foi determinado por 

espectroscopia de fluorescência de raios X por energia dispersiva, modelo 

EDX-720, da marca SHIMADZU.  Análise termogravimétrica foi obtida por meio 

de curvas termogravimétricas, usando uma balança STA 6000 da marca Perkin 

Elmer, sob fluxo de N2 de 20 mL.min-1 e razão de aquecimento 20°C.min-1, 

analisadas na faixa de temperatura de 30 a 900°C.  

As caracterizações magnéticas foram obtidas a partir do gráfico das 

histereses, observando-se o comportamento das curvas nas proximidades da 

origem do plano cartesiano. As perdas por histerese foram determinadas pela 

área da curva MxH. O ciclo de histerese magnética da amostra foi obtido 

utilizando um magnetômetro de gradiente alternado (AGM). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 2 ilustra os DRX para as ferritas CoFe2O4  e Ni0,5Zn0,5Fe2O4 e  

sintetizada por reação de combustão (FC e FNZ) e modificada a superfície com 

o APTS (FC/APTS e FNZ/APTS). 
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Figura 2 – DRX experimental e o padrão JCPDS (a) CoFe2O4 e (b) 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4  

 

Mediante os DRX da Figura 2a e 2b, observa-se que para ambas a s 

ferritas em estudo houve a formação da fase única do espinélio inverso 

CoFe2O4 e Ni0,5Zn0,5Fe2O4, identificados mediante as fichas cristalográfica 

(JCPDS 22-1086 e JCPDS 52-0278), respectivamente. Assim, a síntese por 

reação de combustão para as ferritas em estudo foi eficiente para a formação 
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completa das fases. Observa-se ainda que todos os picos apresentam-se bem 

definidos, com elevada intensidade e largura basal de todas as reflexões 

identificadas. A relação entre a intensidade e a largura basal permitiu avaliar 

que o material apresenta característica de partículas nanométricas e com boa 

cristalinidade.  

Pode-se observar que a presença do silano não resultou em fase 

secundária e nem alterou a estrutura das ferritas, indicando assim que as 

ligações que não interrompem na cristalinidade do material magnético. Estes 

resultados corroboram com os reportados por Khanna e Verma 2013(11), 

quando estudaram o revestimento de sílica em ferritas KFe2O4, onde os 

autores observaram que  padrão de DRX permaneceu semelhante para as 

nanopartículas sintetizadas bem como para nanopartículas modificada a 

superfície. 

A Figura 3 exibe o espectro de FTIR, na faixa de 4000 – 400 cm-1, das 

ferritas CoFe2O4 e Ni0,5Zn0,5Fe2O4 como sintetizadas por reação de combustão 

e modificada a superfície com o APTS. 
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Figura 3 – FTIR (a) CoFe2O4 e  (b) Ni0,5Zn0,5Fe2O4. 

 

De acordo com os espectros para as amostras FC e FNZ, observa-se 

duas bandas fracas de absorção por volta de 1600 e 3600 cm-1 que são 

atribuídos ao estiramento do grupo O-H devido à água livre e/ou absorvida, que 

ocorre posteriormente em contato com a umidade e atmosfera. Outra banda 

fraca de absorção pode ser observada em volta de 1400 cm-1 atribuída à 

vibração da ligação N-O, decorrente do nitrato usado para obtenção da ferrita, 

grupo este presente no produto da reação de combustão. Na faixa de 1000-400 

cm-1, as bandas no infravermelho dos sólidos são geralmente caracterizadas 
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por vibrações de íons na rede do cristal. As principais bandas neste intervalo 

estão por volta de 600 e 400 cm-1 correspondente aos estiramentos ν1 e ν2 dos 

sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura cristalina do espinélio inverso. 

Pode-se observar mediante os espectros, a presença destas duas bandas ν1 e 

ν2 característico da estrutura espinélio para as ferritas sintetizadas (FC e FNZ) 

e modificadas a superfície com o APTS (FC/APTS e  FC/APTS).  

  Para as ferritas modificadas a superfície, observou-se bandas de 

estiramento na região de 2914 cm-1atribuídas a v(C-H) alifáticos tipo sp3. Em 

1735 cm-1 observou-se uma banda de estiramento referente a C=O, que 

indicou possivelmente a coordenação com metais. As bandas múltiplas em 

torno de 1124 cm-1 e 1033 cm-1 correspondem ao estiramento assimétrico Si-O. 

Observaram-se ainda bandas abaixo de 1000 cm-1 que é característica dos 

espinélios em estudo.  Observou-se também bandas entre 3450 e 3200 cm-1 

referentes a absorções fracas atribuídas a ligações N-H de aminas primárias. 

Em 1254 cm-1 observou-se uma banda referente ao estiramento Si-CH3 e em 

1177 cm-1 uma banda atribuída ao estiramento assimétrico O-Si-O.  Algumas 

destas bandas confirmaram de certo modo a presença do agente silano. 

A Tabela 1 apresenta os valores experimentais da análise semi-

quantitativa dos óxidos presentes nas ferritas CoFe2O4 e Ni0,5Zn0,5Fe2O4. Todos 

os reagentes utilizados para a síntese das composições possuem grau de 

pureza 98%, isto significa que 2% são de impurezas, relatadas pelo fabricante 

como resíduos de cloreto, sulfato, ferro, cálcio, magnésio, potássio, sódio, 

níquel, chumbo, zinco e cobalto.  

Tabela 1- Percentuais de óxidos presentes nas ferritas como sintetizado e após 

modificada a superfície com o APTS determinado por EDX. 

Óxidos CoFe2O4 FC FC/APTS Ni0,5Zn0,5Fe2O4 NZ NZ/APTS 

Fe2O3 49,054 66,094 63,461 67,2 68,182 66,161 

Co2O3 50,946 33,807 32,151 NC NC NC 

ZnO NC NC NC 17,1 15,105 15,210 

NiO NC NC NC 15,7 15,956 15,999 

SiO2* NC NC 3,994 NC NC 2,630 

Al2O3* NC NC 0,305 NC 0,690 NC 

Cr2O3* NC 0,099 0,089 NC 0,067 NC 

Na2O* NC NC NC NC NC NC 

ZnO* NC NC NC NC NC NC 

*Impurezas: óxido de silício, cloreto, sulfato, ferro, cálcio, magnésio, potássio, sódio, níquel, chumbo, 

zinco, silício, alumínio, cromo. NC = Não consta. 
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De forma geral, frente aos resultados detectados mediante a análise de 

EDX para as ferritas em estudo observa-se que os valores foram próximos aos 

valores experimentais, considerando o fato dos reagentes utilizados deterem 

2% de impurezas. Comparando os dados de todas as amostras resultantes, 

não foi verificada variação significativa nos valores de cada óxido da 

composição. Pode-se observar que após silanização a presença do óxido SiO2 

proveniente do silano APTS, comprovando assim a eficácia da silanização nas 

ferritas em estudo. 

A Figura 4 ilustra o comportamento da magnetização (M) em função do 

campo magnético aplicado (H) por meio do laço de histerese para as ferritas 

obtidas por reação de combustão e após modificadas a superfície com o APTS.  
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Figura 4- Curvas de histerese M - H para as amostras das ferritas obtidas por 

reação de combustão e modificadas a superfície com APTS (a) CoFe2O4 e (b) 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4. 

 

Mediante as curvas de histereses apresentadas pelas ferritas  CoFe2O4 

como sintetizada e após modificação da superfície observou-se ciclo MxH bem 

definido e relativamente largo, indicando o comportamento de um material 

magnético entre intermediário (material magnético mole e material magnético 

duro). Pode-se observar que após a silanização houve uma leve redução na 

magnetização de saturação, o que é um indicativo da presença do silano, o 

qual por não ser magnético criou uma barreira para o alinhamento dos spins no 

interior do domínio magnético.  

Mediante as curvas de histereses apresentadas pelas ferritas 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4  como sintetizada e após modificação da superfície com APTS 

observou-se ciclo MxH estreito sendo, portanto, característica de um material 
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magnético mole (em que se tem fácil magnetização e desmagnetização). 

Verifica-se também, que após a silanização a magnetização de saturação e a 

coercividade manteve-se praticamente constante. Observa-se ainda que o 

comportamento magnético para as ferritas modificado a superfície foi 

praticamente semelhante quando comparado a ferrita como sintetizada, o qual 

se pode afirmar que o silano não interferiu no comportamento magnético. 

 

CONCLUSÕES 

As propriedades magnéticas das ferritas em estudo modificadas a 

superfície com o agente silano não apresentou alterações significativas.  Após 

modificação da superfície com o silano a fase única do espinélio foi preservada 

e a modificação da superfície foi comprovada pelas bandas de ligações Si-O, 

pela análise de FTIR quando comparada as amostras sintetizadas proveniente 

das cadeias orgânicas do APTS e presença de 2,63 e 3,94% de SiO2 

observado na análise de EDX. A modificação da superfície manteve o 

comportamento ferrimagnético das ferritas.  
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INFLUENCE OF SILANE AGENT IN MAGNETIC PROPERTIES OF THE 

TYPE MFe2O4 FERRITES (M = Co and NiZn) 

 

ABSTRACT: This paper proposes to evaluate the influence of silane agent on 

the magnetic properties of ferrite is a MFe2O4 (M = Co and NiZn). The ferrites 

were synthesized by combustion reaction, the surface modified with 3-

aminopropyltrimethoxysilane agent silane (APTS) and characterized by XRD, 

FTIR, EDX and magnetic measurements. The results indicated that after 

modification of the surface of the spinel single phase was maintained. Surface 

modification was achieved with efficiency and Si-O confirmed by FTIR analysis. 

The surface modification kept the ferrimagnetic behavior of ferrites.  

 

Key-words: magnetic properties, surface modification, ferrites, silane.  
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