
IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

SÍNTESE DE FERRITA Ni0,5Zn0,5Fe2O4 OBTIDA EM PLATAFORMA 

PILOTO POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO: AVALIAÇÃO DA 

REPRODUTIBILIDADE  

 

Adriano Lima da Silva 
1
, Renally Mota Rodrigues 

1
, Joelda Dantas 

1
, Ana Flávia Felix Farias

 1
, Ana 

Cristina Figueiredo de Melo Costa 
1
 

1 LabSMaC/UAEMa/Universidade Federal de Campina Grande-PB; 

adrianolimadasilva@hotmail.com, renally.m.r@gmail.com, joeldadantas@yahoo.com.br, anafffr@hotmail.com, 

ana.costa@ufcg.edu.br 

 

          
Resumo: A síntese de ferritas em larga escala é ainda objeto de muitas pesquisas, logo, a busca por 

métodos simples, fácil obtenção, com homogeneidade química e reprodutibilidade de ferritas são 

necessários, principalmente devido ao interesse pelas propriedades intrínsecas e suas inúmeras 

possibilidades de aplicações. Dentre os métodos disponíveis, a autocombustão tem recebido uma 

atenção substancial, uma vez que possibilita produzir nanopartículas ultra-finas, estequiométricas com 

distribuição homogênea do tamanho de partícula. Assim, neste trabalho propomos avaliar a 

reprodutibilidade da obtenção de ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 em dispositivo patenteado e desenvolvido para 

a produção de nanomateriais por reação de combustão em batelada (200g de produto). As sínteses em 

batelada foram realizadas buscando reproduzir condições reacionais do estudo prévio de Dantas 

(2016). Os resultados provaram que o dispositivo da patente BR 10 2012 002181-3 foi eficiente na 

reprodutibilidade da síntese em grande escala, com rentabilidade a nível industrial. 

 

Palavras-chave: Autocombustão; Larga Escala; Nanopartículas Magnéticas. 

 

Abstract: Large-scale ferrite synthesis is still the subject of much research, ergo, the search for simple 

methods, easy to obtain, with chemical homogeneity and reproducibility of ferrites are necessary, 

mainly due to the interest in the intrinsic properties and their numerous possibilities of applications. 

Among the available methods, self-combustion has received substantial attention, since they make it 

possible to produce ultra-fine, stoichiometric nanoparticles with homogeneous particle size 

distribution. Thus, in this work we propose to evaluate the reproducibility of obtaining ferrite 

Ni0,5Zn0,5Fe2O4 in patented device and developed for the production of nanomaterials by reaction of 

combustion in batch (200g of product. The batch syntheses were performed in order to reproduce 

reactive conditions of the previous study of Dantas (2016). The results proved that the device of the 

patent BR 10 2012 002181-3 was efficient in the reproducibility of the synthesis in large scale, with 

profitability at industrial level. 

 

Keywords: Self-Combustion; Large Scale; Magnetic Nanoparticles. 

 

1. Introdução 

 

As nanopartículas (NPMs) ferritas do tipo espinélio, tem sido de grande importância científica e 

tecnológica nos últimos anos devido as suas propriedades ópticas, elétricas e magnéticas, além das 
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amplas aplicações tecnológicas tais como: produção de sensores eletrônicos, dispositivos de memória, 

gravação magnética, portadores de drogas na biomedicina e catalisadores [1, 2]. As propriedades 

elétricas e magnéticas das ferritas espinélio com formula MFe2O4 (onde M = Ni, Co, Mn, Zn, etc.) 

podem ser alteradas pelas substituições de vários tipos de íons metálicos, em substituição aos íos de 

Fe
3+

 [2, 3]. Essas propriedades dependem fortemente do tamanho, forma, dispersão e distribuição de 

tamanho das partículas, sendo muito importante o controle da síntese, já que as ferritas possuem 

facilidade de se aglomerarem de forma irregular [2, 3]. 

Assim, vários métodos de sínteses têm sido propostos para a obtenção de NPMs de ferritas, no 

entanto, são metodologias que necessitam de etapas de processamento demoradas, temperaturas de 

reações elevadas, reagentes de alto custo, alguns tóxicos, que possuem baixo rendimento e requerem 

orçamentos relativamente elevados para produção em grande escala do produto final [1, 4]. Entre todos 

os procedimentos disponíveis para a síntese de nanopartículas de ferritas, o método de autocombusção 

tem recebido uma atenção substancial, uma vez que é um método bastante simples, seguro, econômico, 

rápido, geralmente não exige estágio de calcinação posterior a obtenção do produto, além de produzir 

nanopartículas ultra-finas, estequiométricas, e com distribuição homogênea no tamanho, sendo 

portanto, o métodos mais promissor para a produção em grande escala [5]. Nesse contexto, e devido a 

necessidade de buscar métodos de produção e aperfeiçoamento, rentáveis a nível industrial para tornar 

a produção desses materiais comercialmente viáveis, neste estudo propomos avaliar a reprodutibilidade 

da obtenção de ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 em dispositivo cônico projetado na patente BR 10 2012 002181-

3 [4] em escala de 200g/batelada, desenvolvido para a produção de nanomateriais por reação de 

combustão no Laboratório de síntese de materiais cerâmicos (LabSMaC/UFCG). 

 

2. Metodologia 

 

As reações de combustão para obtenção da ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4, foram realizadas com base na 

metodologia descrita por Dantas [6], que serviu para esse estudo como parâmetro inicial de reprodução, 

porém, promovendo algumas modificações no sistema reacional: redução da potência do reator de 4000 

W para 2000 W e aumento significativo da velocidade de exaustão.  As sínteses foram executadas no 

LabSMaC da UFCG utilizando recipientes de aço inox, projetados para serem acoplados em reatores 

cônicos do dispositivo, objeto da patente [4], com capacidade de produção em batelada 200 g/produto.  

As temperaturas de reações foram aferidas utilizando-se pirômetro de infravermelho (Raytek, 

modelo RAYR3I ± 2ºC). Foram realizadas três sínteses do mesmo material em dias e horaios diferentes 

designadas por S1, S2 e S3 com a finalidade de observar a reprodutibilidade do comportamento da 

combustão. As ferritas obtidas nas sínteses e a mistura do produto final das três sínteses (M) foram 

trituradas e passadas em peneiras abertura ABNT 325 (mesh) e em seguida foram caracterizados por 

difração de raios-X (DRX), e medida de área superficial por adsorção de N2 – BET. 
 

3. Resultados  

 

Na Figura 1 estão ilustrados, os resultados da aferição do tempo e temperatura das sínteses (a), as 

ilustrações do comportamento reacional (b) e os difratogramas de raios X dos produtos finais - ferritas 

sintetizadas (c). Podemos observar mediante a Figura 1a que o processo reacional durante toda a fase 

de fusão dos reagentes transcorreu basicamente para todas as reações, em temperaturas oscilando entre 
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± 200 – 240 ºC até o processo de ignição reacional (combustão), onde ocorreram os picos de 

temperatura, também para todas as reações, oscilando entre ± 271 – 316 ºC. Na Figura 1b, é possível 

observar que o comportamento reacional durante as reações de combustão, no geral, provocaram pouca 

formação de chama e grande quantidade de gases liberados. Isso possivelmente ocorreu devido à 

redução da potência dos reatores em 2000 W e ao uso de exaustor diferenciado com potencial industrial 

de velocidade de exaustão, que consequentemente provocou um comportamento reacional e a obtenção 

de um produto final diferenciado de Dantas [6]. 

 As curvas de difração de raios-X das amostras encontram-se ilustradas a Figura 1c, na qual foi 

possível observar que as três reações formaram ferritas com baixa cristalinidade e promoveram a 

formação da fase do espinélio inverso (F), identificado pela ficha padrão JCPDS 52-0278x, além das 

fases secundárias de óxido de zinco (Z) – ficha JCPDS 36-1451 e óxido de ferro na forma de hematita 

(H) - ficha JCPDS 40-1139. As misturas das reações manteve o mesmo comportamento estrutural. 

 

(a)  (b) (c)  

Figura 1. (a) Perfil de temperatura atingida durante as sínteses de reação por combustão; (b) imagens 

do comportamento geral das reações de combustão realizadas; e (c) difratograma de raios-X das ferritas 

Ni-Zn obtidas das reações de combustão e da mistura das mesmas. 

 

A Figura 2a ilustra os difratogramas de raios-X obtidos a partir de amostras do produto reacional S1 

que foram calcinadas em diferentes temperaturas (600, 700 e 800 ºC) com o intuído de obter um 

material monofásico e de maior cristalinidade.  

 

(a) (b)  

Figura 2. (a) Difratograma de raios-X do produto reacional S1calcinado em diferentes temperaturas (b) 

Difratograma de raios-X das ferritas Ni-Zn (S1) calcinada a 800ºC. 

 

Podemos observar que a melhor temperatura de calcinação foi obtida (Figura 2b) no patamar de 

800ºC, com tempo de queima de 5 min e rampa de aquecimento e resfriamento de 30ºC/min. O 
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rendimento médio prático do produto final obtido das três bateladas foi 80,3 %, o equivalente a 

481,62g de ferrita obtida na mistura (M) de três bateladas. A calcinação da amostra a S1 a 800ºC 

provocou uma redução pouco significativa, com uma perda de apenas 4,6 % da massa inicial. Esses 

dados indicam uma boa reprodutibilidade de fases cristalinas e um bom rendimento da reação de 

combustão, pois, mesmo com o produto final não atingindo a cristalinidade observada no estudo de 

Dantas [6], necessitando também de procedimento extra de calcinação, a temperatura utilizada para 

obter um material monofásico de alta cristalinidade e alto rendimento, foi de 400 ºC a menos. O valor 

de área superficial de 52,9 ± 5,5 m
2
g

-1
 observado para a amostra das misturas está de acordo com a área 

superficial de 64,17 m
2
g

-1
da ferrita obtida por Dantas [6] antes da calcinação. Em nosso estudo foi 

possível observar, no entanto, que a calcinação a 800 ºC provoca uma redução significativa da área 

superficial para 10,2 m
2
g

-1
, o que pode ser fomentada pela eliminação das fases secundárias e possíveis 

vestígios de carbono oriundo da queima incompleta de reagentes utilizados durante a síntese. 

4. Conclusão 

 

O sistema pertencente ao dispositivo a patente BR 10 2012 002181-3 foi bastante eficiente e 

promissor na reprodutibilidade da síntese por reação de combustão de Ni0,5Zn0,5Fe2O4 em grande 

escala, possibilitando obter um material monofásico de alta cristalinidade e com rentabilidade a nível 

industrial de 481,62g de ferrita com apenas três sínteses. 
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