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RESUMO 
 

Neste trabalho propõe-se avaliar as propriedades magnéticas de ferrita Ni-Zn 

sintetizadas por reação de combustão em larga escala e sinterizada a 1250oC em forno 

resistivo. A amostra foi caracterizada por difração de raios X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), e medidas magnética. Os resultados mostram que o 

produto sintetizado em larga escala resultou em material magnético mole, com 

magnetização de saturação de 40 emu∙g-1 e coercividade de 0,080 kOe, após sinterização 

observou-se um aumento para 68 emu∙g-1 na magnetização e uma redução para 0,016 

kOe na coercividade, indicando que o material obtido possui características promissoras 

para aplicações em dispositivos eletro-eletrônico. 

 

Palavras-chave: reação de combustão, ferrita Ni-Zn, materiais magnéticos. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

As ferritas constituem uma classe de materiais cerâmicos cristalinos magnéticos 

(ferrimagnéticos) de alta relevância no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas 

nas áreas de eletro-eletrônicos, no desenvolvimento de absorvedores de micro-ondas (1), 

sensores biológicos como na hipertermia para tratamento de câncer (2), microindutor para 

LTCC (low temperature co-fired ceramics) (3), mídias e armazenamentos magnéticos de 

dados(4), dispositivos para televisores, geradores e antenas(5) e ferrofluidos(6).  
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As propriedades magnéticas extrínsecas das ferritas, tais como a permeabilidade, 

coercividade, perdas por histerese e corrente parasita, dependem fortemente da 

morfologia e da microestrutura do material final obtido. A morfologia e a microestrutura 

podem ser controladas pela variação no processamento, isto é, preparação do pó, 

calcinação, moagem e condições de sinterização (temperatura, tempo e atmosfera). 

É importante adotar uma técnica de síntese que forneça partículas nanométricas 

com alta pureza química. Existem várias técnicas de síntese, entre as mais usados 

podemos citar: sol-gel(7), co-precipitação(8), síntese hidrotérmica(9), reação de 

combustão(10). 

Entre as técnicas, a síntese por reação de combustão tem-se mostrado uma técnica 

bastante promissora para a obtenção de ferritas com tamanho de partículas em escala 

nanométrica e obtenção do produto em bateladas de 200g por reação (11). O método é 

muito simples, eficaz e rápido, não necessita de etapa de calcinação para obtenção do 

produto final, e possibilita o controle do tipo de fase desejada mediante o controle dos 

parâmetros de síntese, tais como: forma de aquecimento externo (12), tipo e quantidade do 

combustível (13, 14).  

Durante o processamento de materiais cerâmicos, estes são compactados e então 

sinterizados a uma temperatura, taxa de aquecimento e tempo de permanência suficiente 

para desenvolver propriedades adequadas a uma determinada aplicação tecnológica. A 

sinterização visa , em geral, a produção de peças sinterizadas com microestrutura 

projetada reprodutível, por meio do controle das variáveis de sinterização (15).  

Neste contexto, este trabalho propõe avaliar as propriedades magnéticas de ferrita 

Ni-Zn sintetizadas por reação de combustão em larga escala e sinterizada a 1250oC em 

forno, visando a obtenção de materiais com propriedades eletromagnéticas adequadas 

para a aplicação em dispositivos magnéticos moles. 

 
EXPERIMENTAL 
 

A síntese da ferrita Ni-Zn foi realizada de acordo com o trabalho descrito em Vieira 

(2013) (11). Após a obtenção, a amostra foi desaglomerada e submetida à compactação, 

sinterização e caracterizações.  

Para sinterização as amostras foram compactadas na forma de pastilhas utilizando 

uma prensa hidráulica e pressão de 260 MPa. A sinterização foi conduzida em um forno 

resistivo Jung 1400 a temperatura de 1250oC por 2 horas, com taxa de aquecimento de 

5ºC/min. As amostras antes e após a sinterização foram designadas como P5 e P5S, 

respectivamente.  

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

1326



As amostras foram caracterizadas quanto à estrutura, por difração de raios X 

(difratômetro de raios X SHIMADZU modelo XRD 6000, radiação Cu K). Para a 

determinação das fases presentes foi utilizado o programa da SHIMADZU com o banco 

de dados JCPDS. O tamanho de cristalito foi calculado a partir da linha de alargamento de 

raios-X (d311) utilizando-se a equação de Scherrer (15) utilizando o “software” Cristalito. Os 

parâmetros de rede foram obtidos através da rotina DICVOL91 for Windows, disponível no 

pacote de programas FullProff (16). Os aspectos morfológicos foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) em um microscópio eletrônico de varredura, 

Philips, modelo XL30 FEG. Os parâmetros magnéticos (coercividade (Hc), magnetização 

de saturação (Ms), magnetização remanente (Mr) e área da curva de histerese (WA)) 

foram obtidos a partir das curvas de histereses magnetização (M) em função do campo 

externo aplicado (H) (ciclo de histerese M x H), observando-se o comportamento das 

curvas nas proximidades da origem do plano cartesiano. O ciclo de histerese magnética 

da ferrita Ni-Zn foi obtido utilizando um magnetômetro de amostra vibrante (VSM) modelo 

EG&G PAR 4300. Todas as medidas foram realizadas em temperatura ambiente, com 

campo máximo aplicado de 20 kOe. A taxa de varredura do campo foi de 33 Oe.s-1. 

 
RESULTADOS 
 

Na Figura 1 são apresentados os difratogramas de raios X das amostras P5 e P5S. 

No difratograma de raios X da amostra sintetizada (P5) foi observado a presença da fase 

majoritária do espinélio da ferrita Ni-Zn (JCPDS 52-0278), porém discretos traços de óxido 

de zinco (ZnO) foram observados. A intensidade e largura basal dos picos de difração 

indicam que a amostra é cristalina.  
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Figura 1. Difratogramas de raios X das amostras P5 e PS5. 
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Após sinterização (amostra P5S), observa-se um aumento na intensidade 

estreitamento da largura basal dos picos de difração, sem presença identificada de fase 

secundária existente, o que indica que a temperatura de sinterização foi determinante 

para eliminar a fase secundária. Comparando com resultados de outros pesquisadores 

pode-se verificar a viabilidade e qualidade do método de síntese por reação de 

combustão em relação a outros métodos de síntese química. Jalaly et al (17) sintetizou 

amostras de ferrita Ni-Zn, por moagem de alta energia, após 60 horas de moagem foi 

possível obter a fase de ferrita, porém, não monofásica, pois foram relatados traços da 

fase secundária de Fe2O3 sugerindo que os óxidos não foram completamente consumidos 

na síntese.  

Na Tabela 1 estão expressos os valores de tamanho de cristalito, cristalinidade, 

parâmetro de rede e volumes da célula das amostras P5 e P5S obtidos a partir dos dados 

de difração de raios X. Comparando a amostra sintetizada e sinterizada entre si, como 

esperado, observa-se um aumento de todos os parâmetros. O que já era esperado visto 

que a sinterização fornece força motriz para o crescimento dos cristais e 

consequentemente formação da microestrutura.  

 

Tabela 1 - Tamanho de cristalito, cristalinidade, parâmetro de rede e volume de célula das 
amostras P5 e P5S. 

Amostra 
Tamanho de 

Cristalito (nm) 

Cristalinidade 

(%) 

Parâmetros de 

rede (Å) 

Volume da 

célula (Å3) 

P5 34 72 8.3944 591.51 

P5S 65 89 8.3960 591.86 

Volume de célula teórico (Å3): 589.05, Parâmetros de rede a = b = c teórico (Å): 8.3827 (18) 
 

Comparando os valores das amostras com aos valores teóricos, foi possível 

constatar que a amostra é composta por uma rede cristalina com volume de célula e 

parâmetros de rede superior ao valor teórico disponível na ficha cristalográfica, 

conseqüência do método de síntese.  

A Figura exibe as micrografias das amostras de ferrita Ni-Zn obtidas por reação de 

combustão antes e após a sinterização (P5 e P5S).  

A micrografia da amostra P5 (Figura 2a), apresenta uma morfologia homogênea, 

constituída de aglomerados porosos, não densos, formado por partículas interligadas por 

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

desaglomeração. Estes aglomerados são formados por partícula de formatos 

aproximadamente esféricos. 
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Figura 2. Micrografias das amostras de ferrita Ni-Zn (a) P5 e (b) P5S.  

 
Kooti e Sedeh (19), que obtiveram MnFe2O4, ZnFe2O4 e Mn0.5Zn0.5Fe2O4 por reação 

de combustão em forno de micro-ondas, obtiveram amostras com morfologia semelhante 

mostrando a presença de espaços vazios e poros nas amostras, o que pode ser atribuído 

à libertação de grandes quantidades de gás durante o processo de combustão.  

A microestrutura da amostra P5S apresenta forma hexagonal bem definida, com 

tamanho de grão estimado entre 1,6 ± 0,3 μm (Figura 2b). Observa-se uma microestrutura 

homogênea com uma estreita distribuição de tamanho de grãos apresentando porosidade 

intergranular. Esta microestrutura tem característica semelhente a amostras de ferrita M–

Zn (M = Ni; Mn; Cu) com composições M1-xZnxFe2O4 (x = 0.0, 0.2 e 0.4), obtida pelo 

método sol-gel por Tangcharoen et al. (20), em que as amostras calcinadas a 1000ºC por 4 

horas apresentaram estrutura densa com uma boa uniformidade de tamanho de grão de 

400 nm e poucos poros e formato hexagonal. 

Na Figura 3 estão apresentados os gráficos com as curvas de histerese das 

amostras de ferrita Ni-Zn obtidas por reação de combustão (P5) e após a sinterização 

(P5S). 
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Figura 3. (a) Curvas de histerese (M x H) das amostras de ferrita Ni-Zn P5 e P5S e (b) 
ampliação dos eixos para visualização do Mr e Hc das amostras 
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Por meio das curvas de histerese M x H, foi possível verificar que a amostra obtida 

por reação de combustão (P5) e a amostra após a sinterização (P5S), apresenta 

comportamento de materiais magnéticos moles (baixo campo coercitivo, baixa perda por 

histerese e valores de magnetização elevados). Por meio dessas curvas foi possível 

determinar estes parâmetros magnéticos. 

Na Tabela 2 são expressos os parâmetros magnéticos obtidos a partir das curvas 

MxH das amostras sintetizada e após a sinterização (P5 e P5S).  

 
Tabela 2 – Parâmetros da curva de histerese da amostra reproduzida por reação de 
combustão obtida por reação de combustão e da amostra após a sinterização (P5 e P5S). 

Amostra Ms (emu∙g-1) Mr (emu∙g-1) Hc (KOe) Wb (emu∙g-1 x KOe) 

P5 40 4 0,080 709 

P5S 68 1,3 0,016 1293 

 

Com base nos dados da Tabela 2, foi possível observar que a magnetização de 

saturação da amostra sofreu alteração significativa, um considerável aumento de 40 para 

68 emu∙g-1 (41,2%), consequentemente aumentou o laço da histerese que culminou no 

aumento das perdas em 45,6%. Os resultados indicaram redução na magnetização 

remanente (67,5%), o mesmo comportamento foi observado para o valor de campo 

coercivo que sofreram uma redução de 80,0%.  

 
CONCLUSÕES 

 
A síntese em grande escala laboratorial é viável para produção de ferrita Ni-Zn, visto 

que a ferrita produzida apresentou-se cristalina e formação da fase desejada. A 

sinterização causou modificações tanto na estrutura quanto na morfologia. Ambas as 

amostras apresentaram resultados magnéticos satisfatórios para aplicações magnéticas 

em geral, as características magnéticas indicam que o produto obtido é promissor na 

fabricação de dispositivos eletro-eletrônicos. 
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SYNTHESIS AND SINTERING Ni-Zn FERRITE OBTAINED FOR 

COMBUSTION REACTION IN LARGE SCALE 

 
 
 

This research proposes to evaluate the magnetic properties of ferrite Ni-Zn synthesized by 

combustion reaction on a large scale and sintered at 1250oC in resistive furnace. The 

sample was characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 

(SEM), and magnetic measurements. The results show that the synthesized product in 

large scale resulted in soft magnetic material with saturation magnetization of 40 emu∙g-1 

and coercivity of 0.080 kOe, after sintering it was observed an increase to 68 emu∙g-1 in 

the magnetization and a reduction to 0.016 kOe in coercivity, indicating that the obtained 

material has promising characteristics for applications in electro-electronic devices. 

 
 
 
Key-words: Combustion reaction, Ni-Zn ferrite, magnetic materials. 
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