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RESUMO 
 

As ferritas MnZn são materiais ferrimagnéticos que vem sendo estudados e utilizados 

nos mais diversos campos tecnológicos. Neste trabalho investigou-se as características 

microestruturais de ferritas Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 sintetizadas por reação 

de combustão em escala de 200g de produção. As amostras foram caracterizadas por 

difração de raios X, cristalinidade, tamanho de cristalito, fluorescência de raios X e 

microscopia eletrônica de varredura. Diante dos resultados observou-se que para 

ambas amostras a síntese por reação de combustão foi eficiente para a produção das 

ferritas Mn-Zn, com alta cristalinidade. Com relação à análise de fluorescência de raios 

X observou-se que os valores experimentais de composição foram coerentes aos 

valores teóricos calculados para ambas as amostras.  Quanto à morfologia, para ambas 

amostras, observou-se a formação de pós com aspecto poroso, constituídos por 

aglomerados densos, na forma de espumas irregulares.  

 

Palavras-Chave: ferrita Mn-Zn, reação de combustão, propriedades microestruturais. 

 
INTRODUÇÃO 
   

As nanopartículas magnéticas de óxidos metálicos são uma classe de compostos 

importante, entre elas as ferritas, que são promissoras em virtude de sua estrutura 

possuir estabilidade termodinâmica, atividade eletrocatalítica e resistência à corrosão 

(1). Dentre elas destacam-se as ferritas do tipo Mn1-xZnxFe2O4 que são consideradas 
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como uma das mais importantes comercialmente, devido a sua alta saturação 

magnética e possibilidade de aplicação em altas frequências com baixas perdas 

magnéticas.  

Assim, estes materiais vêm despertando muito interesse nas indústrias de alta 

tecnologia, especialmente nos ramos de telecomunicações, dispositivos de micro-

ondas, barras para antenas, bem como em cabeças de leitura e gravação magnética de 

alta velocidade, filtros para eliminação de ruídos e como materiais absorvedores de 

radiação eletromagnética (2). Além destas aplicações, também são encontrados 

potencialmente útil na tecnologia ferrofluido (3), marcadores biológicos (4), na 

ressonância magnética (5). Essas aplicações envolvem milhões de dólares/ano com a 

comercialização desses produtos.  

O processamento das ferritas é o mesmo utilizado na tecnologia de 

processamento cerâmico em geral, industrialmente o mais utilizado é o método de 

mistura de óxidos convencional. Em escala de laboratório várias técnicas tem 

demonstrado eficiência na produção de nanoferritas, a exemplo podemos citar método 

sol-gel (6), co-precipitação (7), precipitação hidrotérmica (8) e reação de combustão (9) 

como métodos químicos bem consolidados.  

A síntese por reação de combustão destaca-se principalmente, por ser uma 

técnica fácil, segura e rápida para produção de pós-cerâmicos, requerer menos energia 

que os métodos de síntese convencionais e tempo de processamento reduzido para 

poucos minutos. Associado a tudo isto, a literatura reporta a produção de nanoferritas 

em escala variada desde 2g até 200g/batelada de reação para diferentes aplicações (10; 

11; 12).  

Com base neste contexto, esse trabalho propõe investigar as características 

microestruturais de Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,5Fe2O4 sintetizadas por reação de 

combustão em escala de 200g de produção. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As ferritas Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 foram obtidas por reação de 

combustão, através de uma solução redox com estequiometria pré estabelecida. Foram 

utilizados como reagentes oxidantes: nitratos de zinco (Zn(NO3)2.6H2O), nitrato de 
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manganês (Mn(NO3)2.4H2O) e nitrato de ferro (Fe(NO3)3.9H2O) e como agente redutor 

utilizou-se a glicina (C2H5NO2). A mistura dos reagentes foi submetida ao aquecimento 

direto em um reator cônico de aço inoxidável com capacidade de produção de 

200g/bateladas (13).  

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um 

difratômetro SHIMADZU (modelo XRD 6000) utilizando fonte de radiação 

monocromática (Cu-Kα de λ = 1,5418). A determinação das fases presentes e o 

tamanho de cristalito das amostras foram determinados utilizando um difratômetro de 

raios-X SHIMADZU (modelo XRD 6000, radiação Cu K). A cristalinidade foi obtida por 

meio do programa (Pmgr) da Shimadzu cristalinity utilizando o coeficiente de correção 

de Lorentz. Para a identificação dos componentes presentes nas amostras dentro de 

uma região e sua análise semiquantitativa dos óxidos nas amostras foi determinado por 

espectroscopia de fluorescência de raios X por energia dispersiva, no equipamento 

modelo EDX-720, da marca SHIMADZU. Os aspectos morfológicos das microestruturas 

das amostras de ferritas foram analisados pelo método de microscopia eletrônica de 

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

SHIMADZU, modelo Superscan SS-500. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Fig. 1 ilustra os difratogramas de raios X da ferrita Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e 

Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtidas por reação de combustão, respectivamente. Pode-se 

observar a partir da Fig. 1a e 1b, a formação da fase cúbica do espinélio inverso da 

ferrita de Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 identificada mediante a ficha 

cristalográfica JCPDF 88-1965. Ambas as amostras apresentaram todos os picos com 

alta intensidade e elevada largura basal para todas as reflexões, demonstrando a 

cristalinidade das amostras e suas características nanoestruturais. Traços muito 

discreto de segunda fase da hematita (Fe2O3) foi identificado em ambas amostras. 

A obtenção da fase da ferrita Mn-Zn, porém com a presença de segunda fase da 

Fe2O3 também foi observada por Manikandan et al.(2014), quando avaliaram as 

características estruturais da ferrita MnxZn1-xFe2O4 (0,0≤x≤0,5) sintetizadas pelo método 
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de combustão usando a uréia como combustível. Ebrahimi et al. (2014) quando 

avaliaram o comportamento estrutural da ferrita Mn0,6Zn0,4Fe2O4 sintetizadas pelo 

método de autocombustão sol-gel, observaram a obtenção da fase majoritária da ferrita 

Mn0,6Zn0,4Fe2O4 porém com a presença de segunda fase da Fe2O3.  

Como pode ser observado, a obtenção de ferrita Mn-Zn monofásica é um desafio 

na área cientifica, vale ressaltar que foi possível, neste trabalho, a obtenção da fase 

majoritária da ferrita Mn-Zn, com apenas traços da fase secundária da hematita 

(Fe2O3), diferentemente do que é reportada comumente na literatura (14, 15, 16), onde a 

presença da hematita é obtida em grande quantidade no produto final. O que mostra a 

eficiência da reação de combustão no processamento de materiais com o mínimo de 

segunda fase em produção em larga escala de 200g por batelada. 
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Figura 1 - Difratograma de raios X: (a) ferrita Mn0,5Zn0,5Fe2O4, (b) ferrita 

Mn0,65Zn0,35Fe2O4.  

A Tabela 1 ilustra os resultados da cristalinidade e do tamanho médio de cristalito 

para a reflexão de primeira ordem (intensidade 100) correspondendo à família de 

planos {113} do espinélio.  

Tabela 1- Cristalinidade, tamanho médio de cristalito para família de planos {113}, 

calculada a partir dos difratogramas de raios X. 

Amostras Cristalinidade (%) Tamanho de Cristalito (nm) 

Mn0,5Zn0,5Fe2O4 

 
85 40 

Mn0,65Zn0,35Fe2O4 

 
88 43 

(a) 
(b) 
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Em relação aos valores de cristalinidade, pode-se observar que a ferrita com 

composição Mn0,5Zn0,5Fe2O4 apresentou uma menor cristalinidade quando comparado 

com a composição Mn0,65Zn0,35Fe2O4, demonstrando que o aumento do zinco 

proporcionou uma leve diminuição no valor da cristalinidade. Esse comportamento 

provavelmente está relacionado com uma diminuição da temperatura da chama de 

combustão à medida que o teor de Zn2+ foi aumentado no sistema, esse 

comportamento também foi observado por Filho et al.(2012).  

Em relação aos valores médios de tamanho de cristalito, verifica-se um aumento 

de 40 nm para 43 nm, com o aumento do teor de Mn2+ na composição. Segundo 

Gimenes et. al (2012), na estrutura da ferrita MnZn, com três pontos disponíveis para 

cada célula unitária (dois octaédricos, um tetraédrico), os íons de Mn2+ terá uma maior 

probabilidade de ser absorvido por um núcleo, ao contrário do Zn2+ que só ocupa os 

sítios tetraédricos, desta forma, o Mn2+ favorece o processo de nucleação e o 

crescimento das partículas.  

A Tab. 2 expressa os valores teóricos em porcentagem, referentes aos óxidos 

individuais que constituem a composição estequiométrica em mol, bem como os valores 

experimentais da análise semi-quantitativa dos óxidos presentes nas composições da 

ferrita Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtidas por reação de combustão, 

respectivamente, determinados por EDX.  

Tabela 2- Valores teóricos e experimentais da composição química das amostras de 

ferritas Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtidas por reação de combustão. 

Amostras Fe2O3 
       (%) 

      MnO 
       (%) 

ZnO 
(%) 

Impurezas 
(%) 

Mn0,5Zn0,5Fe2O4 68,5       16,5 13,5 1,5 

Teórico 68 15 17 - 

Mn0,65Zn0,35Fe2O4 68,5 23,5 7,2 0,8 

Teórico 68 20 12 - 

 

Através dos resultados obtidos por meio da análise de fluorescência de raios X 

para as amostras contidas na Tab. 2, pode ser observado de forma geral que os valores 

experimentais foram próximos aos valores teóricos calculados. Porém, o percentual de 
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ZnO apresentou valores bem diferentes do teórico, o que pode ser explicado pela 

volatilização de Zn durante o processo de síntese.  

As Figuras 2a e 2b ilustram a morfologia das amostras de ferrita Mn0,5Zn0,5Fe2O4 

e Mn0,65Zn0,35Fe2O4 obtidos por meio do método de síntese por combustão para 

diferentes aumentos. 

         

Figura 2 - Características morfológicas obtidas por MEV das ferritas (a) Mn0,5Zn0,5Fe2O4 

e (b) Mn0,65Zn0,35Fe2O4   com aumentos de (5.000x).  

  

A partir das micrografias pode-se observar que as amostras de ferritas obtidas 

por reação de combustão, apresentaram aspecto poroso, constituídos por aglomerados 

densos, na forma de espumas irregulares. A mudança da composição não causou 

grandes mudanças perceptíveis na morfologia das amostras em estudo, observou-se 

que as amostras apresentam aspecto poroso na forma de espumas formando 

aglomerados de partículas pequenas e sem porosidade interpartícula. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados conclui-se que: as ferritas Mn0,5Zn0,5Fe2O4 e 

Mn0,65Zn0,35Fe2O4 foram obtidas de forma satisfatória via reação de combustão para 

produção de 200g por batelada de reação.  Ambas as amostras sintetizadas 

apresentaram a formação das ferritas Mn-Zn, com alta cristalinidade.  Em relação à 

análise de fluorescência de raios X observou-se que os valores experimentais de 

composição foram coerentes aos valores teóricos calculados para ambas as amostras. 

A morfologia, para ambas amostras, apresentaram a formação de pós com aspecto 

poroso, constituídos por aglomerados densos, na forma de espumas irregulares. 

( a ) ( b ) 
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ABSTRACT 

 

The MnZn ferrites are ferrimagnetic materials that have been studied and used in 

various technological fields. In this work investigated the microstructural characteristics 

of ferrites and Mn0,5Zn0,5Fe2O4 Mn0,65Zn0,35Fe2O4 synthesized by combustion reaction in 

200g scale production. The samples were characterized by XRD, crystallinity, crystallite 

size, X-ray fluorescence and scanning electron microscopy. Given the results it was 

observed that for both samples the synthesis combustion reaction was efficient for the 

production of single-phase ferrites with high crystallinity. With respect to the analysis of 

X-ray fluorescence was noted that the experimental values composition were consistent 

with the theoretical values calculated for both samples. Regarding morphology for both 

samples, the formation of the porous powders with feature consisting of dense clumps in 

the form of irregular foam was observed.  

  

Keywords: Mn-Zn ferrite, combustion reaction, microstructural properties. 
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