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Resumo: Este trabalho teve por objetivo realizar um estudo da síntese da hexaferrita Co-

Ba do tipo Z por meio da reação de combustão em escala piloto. Para tanto, a 

temperatura de combustão foi aferida durante todo o tempo de síntese e uma amostra do 

produto de síntse foi caracterizada por difração de raios X. Os resultados indicaram uma 

temperatura máxima de 717°C, levando a formação de  magnetita como fase majoritária 

com tamanho de cristalito de 35,8nm, acompanhada das fases segregadas de hematita, 

BaFe2O4 e hexaferrtia Co-Ba do tipo Y. 
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Abstract: The aim of this work was to study the synthesis of Co-Ba hexaferrite type Z by 

means of the pilot scale combustion reaction. To this end, the combustion temperature 

was measured during the entire time of synthesis and a sample of the product of synthesis 

was characterized by X-ray diffraction. The results indicated a maximum temperature of 

717 ° C, leading to the formation of magnetite as the major phase with crystallite size of 

35.8nm, accompanied by the segregated hematite, BaFe2O4 and Co-Ba hexaferría type Y 

phases. 
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1. Introdução 

 

As ferritas podem ser consideradas como os “centros de absorção” de radiação 

eletromagnética mais antigos e mais utilizados na tecnologia de processamento de 

MARE, e dentre estes materiais, as do tipo hexagonal recebem especial destaque. 

Conforme Nikmanesh et al. [1] a ferrita hexagonal é categorizada em diferentes tipos 

(M,Y,Z,W,X e U), todos eles classificados como materiais ferrimagnéticos duros e são 

fortemente dependentes da sua constituição, do seu método de síntese, da célula unitária e 

de sua fórmula química.  
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Dentre as várias composições de ferritas e tipos de sistemas cristalográficos 

existentes, as ferritas do tipo Z ou hexaferritas (Ex: Co-Ba) vêm se destacando como 

materiais promissores para aplicações como absorvedores de radiação eletromagnéticas. 

As ferritas Co-Ba, por exemplo, apresentam uma alta permeabilidade, frequência de 

ressonância na faixa de GHz, alta estabilidade térmica, podendo ser utilizadas em núcleos 

de indutores e na comunicação UHF [2].  

Com relação à tecnologia cerâmica, a síntese e o processamento de nanoferritas 

vem se mostrando como uma nova fronteira na obtenção de cerâmicas com alto 

desempenho, alargando os horizontes e possibilidades de aplicações desses materiais.   

Existem diversos métodos para a obteção da hexaferrita do tipo Z, tais como, 

método citrato em atmosfera inerte [3], síntese sol-gel [4], método por reação no estado 

sólido [5], entre outros. Porém, a técnica de reação de combustão se destaca por ser 

segura, rápida, possui reprodutibilidade para produção de pós cerâmicos, além de 

apresentar características interessantes, como custo relativamente baixo. Normalmente 

possibilita a produção de materiais com estrutura e composição desejadas e oferece a 

possibilidade de obtenção de um produto em grande escala de produção [6]. Tendo em 

vista essas vantagens, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo da síntese da 

hexaferrita Co-Ba tipo Z (Ba3Co2Fe24O41) por meio do método de reação de combustão, 

na tentativa de se obter um produto nanométrico em larga escala, possibilitando uma 

maior gama de aplicações. 

 

2. Materiais e Métodos 

 
Para a a síntese da hexaferrita do tipo Z (Ba3Co2Fe24O41) pela síntese de reação de 

combustão foi  utilizada a mistura de íons metálicos dos nitratos de ferro (969,6g/mol), 

bário (78,40 g/mol) e cobalto (58,20 g/mol), como reagentes oxidantes, e a ureia 

(410,40g/mol) como agente redutor. Todos os reagentes com grau de pureza 98-99%. 

Para a realização da reação de combustão, a proporção da mistura inicial de cada 

reagente foi calculada de acordo com as valências dos elementos reativos estabelecidos 

pela estequiometria da reação de acordo com os conceitos da química dos propelentes e 

explosivos [7]. A mistura redox de nitratos metálicos e combustível foi submetida ao 

aquecimento direto em um reator cônico de aço inox com capacidade de 200 g/batelada, 

projetado para síntese de combustão em escala piloto [6]. Como produto da reação, 

obteve-se a ferrita na forma de pó, a qual foi desaglomerada em um almofariz e peneirada 

em malha ABNT 200 mesh (74 μm), e então, encaminhada para caracterizações. 

Durante a síntese de reação de combustão, a temperatura de reação foi aferida em 

intervalos de tempo de 3,5 segundos, de forma online, utilizado um pirômetro 

infravermelho de marca Raytek, modelo RAYR3I ± 2ºC). Utilizando-se, para marcar o 

tempo de síntese, um cronômetro digital de marca Technos. A amostra foi caracterizada 

por difração de raios X (DRX), num difratômetro de raios X, da marca Bruker e modelo 

D2 Phaser, com fonte de radiação CuKα, λ = 1,542 Å, numa tensão de 30 kV, corrente de 

10 mA, com detector 55D160, e varredura de 15 a 85oC, para determinação das fases 
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formadas. A cristalinidade e tamanho de critalito foram determinados utilizando o 

software DIFFRAC.EVA.  

 

3. Resultados e discussões 

 

Na Figura 1 encontra-se a curva de tempo versus temperatura obtida durante a 

síntese de reação de combustão da amostra em estudo. De acordo com o gráfico, observa-

se pequenas oscilações de temperatura durante todo o intervalo de tempo que precede a 

ignição, as quais provavelmente tem relação com o volume de gases gerado durante a 

reação. Em seguida, após a ignição, observa-se um aumento brusco de temperatura, 

alcançando o valor máximo de temperatura máxima de 717°C, com presença de chamas 

incandescentes durante um intervalo de apenas 19 s. 
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Figura 1. Variação de temperatura em função do tempo de reação de combustão. 

 

Na Figura 2 encontra-se o difratograma de raios X da amostra sintetizada pelo 

método de reação de combustão.  
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Figura 2. Difratograma de raios X da amostra sintetizada por reação de combustão e do 

padrão COD 1011032 da magnetita. 
De acordo com o resultado da Figura 2, é possível observar a formação da fase 

majoritária da magnetita (Fe3O4) (ficha COD 1011032), seguida das fases segregadas de 
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hematita (Fe2O3) (COD 9015503), ferrita espinélio BaFe2O4 (COD 4107896) e da 

hexaferrita Co-Ba tipo Y (COD 1008691). Provavelmente, este resultado tem relação com 

a baixa energia gerada durante a síntese de combustão, cuja temperatura máxima 

alcançada foi de 717oC, não permitindo a formação e crescimento dos cristais da fase 

desejada da hexaferrita Co-Ba do tipo Z, a qual é considerada uma estrutura de complexa 

formação [5]. No entanto, pode-se dizer que alterações na forma de síntese, ou mesmo, 

tratamentos térmicos posteriores a síntese, poderão levar a obtenção da fase desejada tipo 

Z. O difratograma apresentou cristalinidade de 48%, e tamanho de cristalito para o pico 

principal 311 de 35,8 nm 

 

4. Conclusão 

 

Para as condições adotadas, a fase cristalina principal alcançada por reação de 

combustão foi a da magnetita. Este trabalho vem contribuir para o estudo de síntese das 

hexaferritas, tentando ampliar as possibilidades de obtenção destas nanopartículas em 

larga escala. Embora, o resultado tenha mostrado que não foi possível sua obtenção pela 

síntese de reação de combustão nas condições adotadas, isto não impossibilita sua 

obtenção com êxito por tal método, uma vez que alterações nas condições de síntese, 

poderão levar a obtenção da fase desejada. 
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