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Resumo: Nanopartículas de ferrita de cobalto foram produzidas utilizando dois 

métodos de preparação, coprecipitação e reação no estado sólido. Na síntese feita 

por reação no estado sólido foi realizado tratamento térmico a 1200°C por quatro 

horas alternando com triturações para aumentar a eficiência do processo. A síntese 

por coprecipitação foi feita com diferentes fluxos de adição da solução alcalina 

(NaOH). Todas as amostras foram caracterizadas estruturalmente por difração de 

raios-X e o tamanho médio dos cristais foi obtida pela fórmula de Scherrer e pelo 

método de Willianson-Hall. As medidas magnéticas foram feitas em função do 

campo magnético aplicado e da temperatura. As análises qualitativas de 

espectroscopia de energia dispersiva definiram os elementos componentes das 

amostras e as análises. Por fim, análises de espectroscopia de Mössbauer definiram 

o caráter magnético das amostras. 

Palavras-chave: Ferritas de cobalto; nanopartículas; Coprecipitação; Reação no 

estado sólido. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A ferrita de cobalto é um material que pode apresentar características 

magnéticas dura com elevada coercividade (5400Oe) (1,2), alta estabilidade química 

e elevada anisotropia magnetocristalina (3), magnetização de saturação moderada 

(80,8 emu/g) (1,2). Em forma de nanomateriais, podem apresentar características 

superparamagnéticas (1,2). Vários estudos sobre a ferrita de cobalto, baseou-se na 
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otimização e controle das dimensões das nanopartículas certos parâmetros na 

preparação da ferrita de cobalto são de extrema importância para as propriedades 

magnéticas e estruturais desejadas, parâmetros como, tamanho do cristalito, 

cristalinidade e uniformidade dos grãos são cruciais. Quando preparado por 

coprecipitação (4), foram encontrados tamanho de partículas variando entre 5 e 40 

nm, com magnetização de saturação em 80 emu/g e campo coercitivo de 550 Oe. 

Estes valores são indicativos de partículas superparamagnéticas. Assim, a 

motivação deste trabalho foi estudar a influência do modo de preparação pode 

fornecer as características desse material. 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

 

As nanopartículas de ferrita de cobalto produzidas por coprecipitação utilizou-

se sulfato de ferro heptahidrato (FeSO4 +7 H2O , 98% de pureza), sulfato de cobalto 

heptahidratado (CoSO4 + 7H2O, pureza de 99%), ambos fornecidos por Sigma-

Aldrich, e hidróxido de sódio produzidos por Quimex (NaOH, foram usados 98% de 

pureza). Depois de todos coprecipitações (batelada e fluxo controlado) foi realizado 

tratamento térmico à mesma temperatura (600 ° C) para todas as amostras. Em 

todas as experiências medido o pH das soluções, após a lavagem do precipitado de 

hidróxido de ferro e de cobalto, a partir de soluções de sulfato de hidróxido. Como 

resultado obteve-se valores de pH entre 7,0 e 9,0. Para o material obtido por reação 

em estado sólido, foram utilizados nitrato de cobalto (Co (NO3)2 + 6H2O) e óxido de 

ferro III (Fe2O3). Os precursores foram misturados, moídos, prensados e sinterizados 

a 1200°C durante 4 horas por três vezes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os diferentes métodos de preparação, observou-se a formação da ferrita 

de cobalto com estrutura espinélio (grupo espacial Fd-3m). As figuras 1a, 1b e 1c 

mostram diagramas de DRX correspondente a amostra produzida por coprecipitação 

com fluxo batelada (CP01-04), fluxo contínuo a 2,0 ml/s (CP04-04) e reação no 

estado sólido e suas respectivas imagens de microscopia eletrônica de varredura. As 

análises por espectroscopia de energia dispersiva são apresentadas na figura 2. O 

refinamento Rietveld realizado nas análises de raios-X confirma a formação de 
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estrutura espinélio cúbica de fase única de ferrita de cobalto (CoFe2O4). As análises 

por espectroscopia de energia dispersiva confirma a composição das amostras com 

os elementos da ferrita de cobalto reforçando as análises por difração de raios-X. O 

tamanho médio da partícula aumenta com o tempo de tratamento térmico e com o a 

variação dos parâmetros de produção da amostra. O tamanho médio da partícula foi 

calculado utilizando a equação de Scherrer e o modelo de Williamson-Hall. A 

densidade das amostras também foi calculada, bem como as distâncias inter-

atômicas entre os sítios (5), como são apresentados na tabela 1. A figura 1b mostra os 

diagramas de DRX de todas as amostras. A amostra feita por reação no estado sólido (RES) 

apresentou maior nitidez de pico indicando maior cristalinidade da amostra. Isto se deve aos 

sucessivos tratamentos térmicos realizados, provocando também o aumento no diâmetro médio dos 

grãos. Quanto a amostra produzida a um fluxo de NaOH de 2,0 ml/s (CP04-04), observou-se a 

tendência para a formação de picos de outras fases, provocado pela diminuição no aditamento de 

NaOH. A amostra CP01-04, mostrou-se bem definida sem a formação de fases indesejáveis. Acredita-

se que essa plena formação de ferrita de cobalto foi influenciada pelo método de preparação, já que 

esta amostra foi produzida por batelada. O tratamento térmico também pode provocar uma 

realocação dos cátions nos sítios, devido ao fornecimento de energia, interferindo nas propriedades 

magnéticas das amostras. 
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(Figura1:  Espectroscopia de raios-X e Microscopia eletrônica de varredura das 

amostra CP01-04 (a), CP04-04 (b) e RES (c) ). 

 

 

Figura 2: Análises por espectroscopia de energia dispersiva das amostras 

CP01-01, CP04-04 e RES. 
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Tabela1- resultados de análises magnéticas e cristalinas de CP01-04, CP04-04 

e RES. 

 a(Å) RA-RA 

(Å) 
RA-RB 

(Å) 
RB-RB 

(Å) 
g / 
cm3 

DSch. 

(nm) 
DW-H 

(nm) 
Dmag 

(nm) 

RES 8,37 3,62 3,70 2,96 5,3 178,9 31,8 5,07 

CP 
01-04 

8,39 3,63 3,72 2,97 5,2 56,3 38,9 8,21 

CP 
04-04 

8,39 3,63 3,72 2,97 5,2 61,6 40,1 8,31 

 

As curvas de magnetização em função do campo aplicado (Figura 3a) foram 

medidas a 5K e 300K e com campos aplicados até 80 kOe e em função da 

temperatura com campo constante aplicado a 10kOe (figura 3b). Os valores de 

magnetização de saturação para as diferentes nanopartículas estão na Tabela 1, 

bem como a coercividade, a temperatura de bloqueio e o diâmetro de grão estimado 

pela medida ZFC. A magnetização de saturação da amostra RES apresentou um 

aumento a 300K, a MS depende diretamente do tamanho de partícula e do fator de 

ocupação de cobalto nos sítios e do método de preparação das nanopartículas, isto 

sugere que as partículas de ferrita de cobalto apresentam domínios mais ordenados 

sem influência de uma camada de outro material com propriedade magnética 

significativa. A amostra CP01-04 apresenta coercividade pequena e diferente de zero 

e as mostras RES e CP04-04 apresentaram HC nulo, todas com características 

superparamagnética. Quando, calculado o valor teórico do tamanho da partícula6 

observou-se tamanhos 5,07 nm a 8,21 nm. Percebeu-se também, que a amostra 

RES tem temperatura de bloqueio menor com relação a amostra CP04-04 e 01 a 

300K, caracterizando o estado superparamagnético das partículas acima deste valor. 

Este fator sugere a possibilidade de diferentes ocupações do sítio A e o sítio B por 

Co2+ e Fe3+ para o mesmo tamanho de partícula, geralmente provocado pelo método 

de síntese. Os parâmetros magnéticos magnetização de saturação (MS) e campo 

coercivo (HC) de todas as amostras foram retiradas das curvas de magnetização 

(histereses) e estão na Tabela 2.  
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Figura 3: (a) Curvas ZFC-FC para amostras CP01-04, CP04-04 e RES e (b) 

Curva de magnetização sob campo H a 5 K e 300K 

 

Tabela 2: Magnetização de saturação e campo coercivo de todas amostras 

 CP01-04 

(5K) 

CP01-04 

(300K) 

CP04-04 

(5K) 

CP04-04 

(300K) 

RES (5K) RES 

(300K) 

D (W-H) – 

nm 

38,9 38,9 40,1 40,1 31,8 31,8 

MS 

(emu/g) 

91,8 81,1 101,1 82,1 102,2 85,9 

Hc (Oe) 743,4 150,03 0,12 0,06 0 0 

 

As análises por espectroscopia Mössbauer apresentaram sextetos 

característicos de amostras ferro/ferrimagnéticos. Pode-se também observar uma 

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

1338



mudança com relação aos picos centrais dos sextetos entre as amostras CP01-

04/04-04 e RES. Isto se dá pela realocação dos íons de cobalto nos sítios 

octaédricos, provocado pelo grande fornecimento de energia fornecido pelo método 

de preparação. Sorescu, Monica et al (7). Também observou tal fenômeno,  e foi 

definido que os íons de cobalto ocupam preferencialmente os sítios octaédricos das 

ferritas, podendo aumentar sua população neste sítio, com maior fornecimento de 

energia. Portanto, presume-se que há maior população de cobalto no sítio 

tetraédrico da amostra produzida por reação no estado sólido. Os resultados 

magnéticos confirmam a teoria de ocupação do cobalto, já que quando ocupando os 

sítios octaédricos a interação de supertroca antiferromagnética entre o ferro e o 

cobalto é diminuída permitindo uma maior magnetização de saturação. Como foi 

observada na Tabela 2. 

   

(b) 

Figura 4: Espectros Mössbauer das amostras CP01-04, CP04-04 e RES. 

 

CONCLUSÃO 

 

Resultados do refinamento dos raios-x mostraram fase nanocristalina de ferrita 

com valores médios variando de 31,8 nm a 40,1 nm, porem em análises magnéticas 

e através de equações empíricas, obteve-se valores próximos a 8 nm apresentando 

características superparamagnéticas. Esta diferença sugere que há a formação de 
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aglomerados, observados nos resultados das microscopias eletrônicas de varredura, 

constituídos por nanopartículas. Percebeu-se também que o método de preparação 

influenciou diretamente nas distribuições dos tamanhos médios das partículas e que 

as amostras, mesmo apresentando tamanho médio com valores maiores que o 

diâmetro crítico superparamagnético, elas se comportaram como materiais 

superparamagnéticos. As propriedades magnéticas claramente dependem do 

método de preparação do material e das distribuições dos íons nos sítios. Como 

mostrou as análises, com fornecimento de energia há uma tendência dos íons de 

cobalto ocuparem os sítios octaédricos, permitindo maior contribuição magnética 

entre íons de ferro garantindo uma maior resposta magnética. A amostra produzida 

pelo método cerâmico apresentou magnetização de saturação (MS) maior e menor 

coercividade com relação àquelas produzidas por coprecipitação. 
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Influence of the preparation route on the magnetic and 

structural properties of cobalt ferrites. 
 

Abstract: Cobalt ferrite nanoparticles were produced using two methods of preparation, co-

precipitation and reaction in the solid state. In synthesis made by solid state reaction was 

performed by heat treatment at 1200 ° C for four hours alternating with triturations to increase 

the efficiency of the process. The synthesis by coprecipitation was made with different flows 

of addition of alkali (NaOH). All samples were structurally characterized by X-ray diffraction 

and the average size of the crystals was obtained by Scherrer's formula and the Williamson-

Hall method. The magnetic measurements were made as a function of applied magnetic field 

and temperature. Qualitative analyzes of energy dispersive spectroscopy defined the elements 

of sampling and analysis. Finally, Mössbauer spectroscopy analysis defined the magnetic 

character of the samples.  

 

 

 

Keywords: cobalt ferrites; nanoparticles; coprecipitation; Solid state reaction. 
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