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         Resumo: O estudo da ferrita de cobalto está atraindo muita atenção devido às suas 

características dentre estas, a natureza de biocompatibilidade do ponto de vista da 

aplicação biológica. Para obter as ferritas do tipo espinélio de cobalto, variados 

métodos de preparação são relatados na literatura. Assim, este trabalho teve como 

objetivo descrever a obtenção de ferrita de cobalto por reação de combustão. Para a 

síntese por reação de combustão foi avaliado temperatura e tempo da reação e o 

material obtido na reação foi caracterizado por DRX e FTIR. A temperatura da reação 

se manteve quase constante, com pequenas oscilações de temperatura, atingindo a 

temperatura máxima da reação em aproximadamente 470
o
C. Com os resultados de DRX 

observou-se a formação da fase do espinélio inverso CoFe2O4 como fase primária e 

formação de traços do óxido ferroso hematita - Fe2O3 como fase secundária. De acordo 

com os espectros de FTIR observou-se na faixa de 600-400 cm
-1

 vibrações 

correspondente aos estiramentos ν1 e ν2 dos sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura 

cristalina do espinélio.  
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Abstract: The study of cobalt ferrite is attracting much attention due to its characteristics 

among these, the nature of biocompatibility from the point of view of biological 

application. To obtain cobalt spinel type ferrites, various methods of preparation are 

reported in the literature. Thus, this work had as objective to describe the obtaining of 

cobalt ferrite by combustion reaction. For the synthesis by reaction of combustion was 

evaluated temperature and time of the reaction and the material obtained in the reaction 

was characterized by DRX and FTIR. The temperature of the reaction remained almost 

constant, with small oscillations of temperature, reaching the maximum temperature of 

the reaction at approximately 470
o
C. With the XRD results, CoFe2O4 inverse spinel phase 

formation was observed as the primary phase and traces of ferrous oxide hematite-Fe2O3 

as the secondary phase. According to the spectro of FTIR it was observed in the range of 

600-400 cm
-1

 corresponding vibration to the stretches ν1 and ν2 of the tetrahedral and 

octahedral sites of the spinel crystal structure. 

Keywords: Cobalt ferrite; Spinel; Combustion reaction. 
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1. Introdução 

As ferritas compreendem uma classe de óxidos de ferro mistos nas quais podem estar 

presentes em sua estrutura cristalina, juntamente com os íons Fe
3+

 cátions divalentes, 

como por exemplo: Co
2+

 (CoFe2O4 – ferrita de cobalto). As ferritas são constituídas por 

uma mistura de óxidos metálicos, nos quais 70% de sua composição total é formada por 

óxido de ferro (Fe2O3), ou simplesmente hematita e os 30% restantes é constituído de 

óxidos de outros metais de transição interna e/ou externa divalente e trivalente. Nesta 

estrutura, os íons de diferentes estados de oxidação estão presentes em ambos os sítios 

tetraédricos e octaédricos
[1]

.  

O estudo da ferrita de cobalto está atraindo muita atenção devido às suas 

características dentre estas, a natureza de biocompatibilidade do ponto de vista da 

aplicação biológica. Atualmente, para contornar os problemas advindos do método de 

mistura de óxidos que industrialmente é o mais utilizado, variados métodos químicos em 

escala de laboratório vêm sendo estudados, tais como: auto-combustão sol-gel
[2]

, 

microemulsão
[3]

, co-precipitação
[4]

, hidrotermal
[5]

, reação por combustão
[6;7]

, entre outros. 

Assim, este trabalho teve como objetivo sintetizar o sistema CoFe2O4 por reação de 

combustão usando recipiente de aço e fonte de aquecimento externo uma resistência em 

espiral.  

2. Metodologia 

Neste trabalho foram utilizados os reagentes de elevada pureza (nitratos metálicos) 

conhecidos como agentes oxidantes e como combustível a ureia (agente redutor). As 

soluções contendo os reagentes fonte de cátions metálicos e a ureia (agente redutor) 

foram obtidas a partir da valência total dos reagentes oxidantes e redutores usando a 

teoria dos propelentes e explosivos propostos por Jain et al.(1981)
[8]

, de modo a favorecer 

a relação estequiométrica oxidante/combustível, Φe = 1.  

Aferição dos Parâmetros Reacionais: A temperatura da reação de combustão foi 

medida em um intervalo de  tempo de 5 em 5 segundos entre cada medição, de forma on-

line, de acordo com a calibração do aparelho e seu software de registro. Para esse 

procedimento foi usado um pirômetro de infravermelho (Raytek, modelo RAYR3I ± 

2ºC); Difração de Raios X – DRX: A determinação das fases presentes, cristalinidade e 

o tamanho de cristalito foram determinados a partir dos dados de difração utilizando um 

difratômetro de raios-X da BRUKER (modelo D2 Phaser, radiação Cu K); 

Espectrometria na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier – FTIR: 
Os espectros de FTIR foram obtidos usando um espectrômetro modelo VERTEX 70FT-

IR da BRUKER, entre 4000 e 400 cm
-1

, com resolução de 4 cm
-1

 e 32 varreduras.  

3. Resultados e Discussão 

Na Figura 1 encontra-se ilustrada a variação da temperatura em função do tempo da 

reação de combustão para obtenção da ferrita CoFe2O4. Mediante a Figura 1 observa-se 

que a temperatura da reação se manteve quase constante, com pequenas oscilações de 

temperatura. Logo após 7,4 min de reação verificou-se um crescimento exponencial da 

temperatura, onde atingiu picos de 470
o
C, em seguida observou-se diminuição brusca da 
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temperatura. Como esperado, a temperatura da chama de combustão aumentou 

substancialmente logo após a ignição, atingindo a temperatura máxima da reação. 
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Figura 1 - Variação da temperatura da reação em função do tempo de reação da reação de 

combustão para obtenção da ferrita CoFe2O4. 

Na Figura 2 encontra-se ilustrado o gráfico de difração de raios-X da ferrita CoFe2O4 

obtida por reação de combustão. Todas as fases cristalográficas da amostra da ferrita 

CoFe2O4 (FCo) foram identificadas em comparativo utilizando como padrão fichas 

cristalográficas de difração de raios-X do banco de dados do Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards – JCPDS do International Center for Diffraction Data – ICDD . 
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Figura 2 – Difratograma de raios- X experimental e o padrão JCPDS para a ferrita 

CoFe2O4 em estudo  

Mediante o difratograma de raios-X para a ferrita CoFe2O4 obtida por reação de 

combustão (FCo), observa-se a formação da fase da ferrita CoFe2O4 e traços de Fe2O3 

(hematita) identificados mediante as fichas cristalográficas JCPDF número 22-1086 e 

JCPDF número 33-0664, respectivamente. Pode-se observar para todos os difratogramas 

a presença de picos com alta intensidade e elevada largura basal para todas as reflexões, 

demonstrando a cristalinidade das amostras e sua característica nanoestrutural. Isso indica 

a eficiência da técnica de combustão em possibilitar a obtenção desses sistemas com 

características das partículas em nanoescala. 

Na Figura 3 encontram-se os espectros vibracionais na região do infravermelho, na 

faixa de 4000 – 400 cm
-1

, referente a ferrita CoFe2O4 obtida por reação de combustão. 

Na faixa de 1000-400 cm
-1

, as bandas no infravermelho dos sólidos são
 
geralmente 

caracterizadas por vibrações de íons na rede do cristal. As principais bandas neste 

intervalo estão por volta de 600 e 400 cm
-1

 correspondente aos estiramentos ν1 e ν2 dos 

sítios tetraédricos e octaédricos da estrutura cristalina do espinélio inverso. Pode-se 
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observar mediante os espectros, a presença destas duas bandas ν1 e ν2 características da 

estrutura espinélio para a ferrita CoFe2O4 obtida por reação de combustão. 
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Figura 3 – Espectros na região do infravermelho da ferrita CoFe2O4 obtida por reação de 

combustão em diferentes escala: (a) 4000-400 cm
-1

 e (b) 1000-400 cm
-1

. 

4. Conclusão 

Após discussões dos resultados pode-se concluir que foi obtida ferrita de cobalto por 

reação de combustão com fase majoritária de interesse e traços de hematita, com tamanho 

médio de cristalito de 25nm e 70% de cristalinidade. A reprodutibilidade da ferrita em 

estudo pelo método de combustão foi eficaz, pois apresentaram comportamento de 

materiais magnéticos nanométricos, com a fase majoritária de interesse. 
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