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Resumo: Materiais absorvedores de micro-ondas são capazes de reduzir a assinatura
radar de embarcações, tornando-as invisíveis à detecção de radares. A síntese da ferrita
Ni-Zn foi realizada por reação de combustão seguida de calcinação a 1300°C por uma
hora.  Utilizou-se  reator  cônico  de  aço  inox  sob  aquecimento,  com  capacidade  de
200g/batelada. Foram realizadas medidas em corpos de prova com concentrações 80:20,
70:30 e 60:40 em peso de ferrita Ni-Zn:parafina em analisador de redes de micro-ondas
PNA-L da Keysight. A mistura com 80% de ferrita absorveu mais de 96,9% da radiação
incidente em frequências entre 8 e 10,8 GHz para a espessura de 4 mm. A mistura com
70% de ferrita absorveu mais de 90% da radiação incidente em frequências entre 8  e
10,5  GHz  para  a  espessura  de  4  mm.  Observou-se,  portanto,  que  quanto  maior  a
concentração da ferrita no compósito, melhor o seu desempenho como absorvedor de
micro-ondas.
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Abstract: Microwave absorber materials are able to reduce vessels'  radar signatures,
making them invisible to radar detection. The synthesis of the Ni-Zn ferrite was carried
out by combustion followed by calcination at 1300°C for one hour. It was used a stainless
steel tapered reactor under heating, with a capacity of 200g/batch. Measurements were
performed on test specimens with 80:20, 70:30 and 60:40 concentrations in weight of Ni-
Zn ferrite:paraffin on a Keysight’s PNA-L microwave network analyzer. The 80% ferrite
blend absorbed more than 96.9% of the incident radiation in frequencies between 8 and
10.8 GHz for the thickness of 4 mm. The 70% ferrite blend absorbed more than 90% of
the incident radiation in frequencies between 8 and 10.5 GHz for the thickness of 4 mm.
The  60% ferrite  blend  did  not  show  good  microwave  absorption.  Therefore,  it  was
observed  that  the  higher  the  ferrite  concentration  in  the  composite,  the  better  the
performance as microwave absorber.
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1. Introdução

Materiais absorvedores de micro-ondas são materiais capazes de dissipar ondas
eletromagnéticas pela sua conversão em energia térmica, possuindo aplicações militares e
civis. Em aplicações militares, eles são utilizados para cobrir a superfície metálica de
embarcações por proporcionarem a absorção da energia eletromagnética que retornaria ao
radar  [1].  Portanto,  materiais  absorvedores  de  micro-ondas  são  capazes  de  reduzir  a
assinatura radar de embarcações, tornando-as invisíveis à detecção de radares.

No meio civil, os materiais absorvedores de radiação vêm sendo muito utilizados
para resolver problemas de poluição oriunda da radiação eletromagnética (RE). A RE é
gerada em todos os lugares devido ao crescente uso de ferramentas de comunicação sem
fio, redes locais, dispositivos digitais pessoais, entre outros. A poluição por RE prejudica
a operação de dispositivos eletrônicos e afeta a saúde humana [2].

As  propriedades  desejadas  para  os  materiais  absorvedores  de  micro-ondas
incluem  forte  capacidade  de  absorção,  ampla  faixa  de  absorção,  baixo  peso,  alta
estabilidade  térmica  e  de  oxidação  [2].  As  ferritas  são  materiais  conhecidos  por
apresentarem essas propriedades e são objeto de estudo deste trabalho.

2. Metodologia

A reação de combustão foi realizada através da mistura de íons metálicos  dos
nitratos  de ferro (808,0 g),  de zinco (148,7 g) e  de níquel  (145,4 g)  como reagentes
oxidantes, além de ureia (400,4 g) como agente redutor, todos com grau de pureza de 98-
99%. A proporção entre os reagentes foi calculada com base nas valências dos elementos
reativos  estabelecidos  pela  estequiometria  da  reação  e  nos  conceitos  da  química  de
propelentes e explosivos [3]. A mistura de reagentes foi submetida a aquecimento direto
em um reator  cônico  de  aço  inox  com capacidade  de  200g/batelada,  projetado  para
síntese por combustão em escala piloto [4]. Em seguida, o material obtido foi calcinado a
1300°C por uma hora, desaglomerado em um almofariz e peneirado em malha ABNT 200
mesh (74 μm). 

Para investigação da absorção de micro-ondas, foram preparados corpos de prova
com  concentrações 80:20,  70:30  e  60:40 em  peso  de  ferrita  Ni-Zn:parafina.  Foram
realizadas medidas por guia de ondas, a partir de dados de espalhamento obtidos através
do emprego de analisador de redes de micro-ondas PNA-L da Keysight. As equações que
relacionam os dados de espalhamento com a permeabilidade e permissividade do material
seguem o algoritmo de Nicolson-Ross.

3. Resultados

O efeito  da  concentração  da  ferrita  Ni-Zn  e  da  espessura  do  compósito  sobre  a
absorção de micro-ondas  foi  analisado com base nos  gráficos  de refletividade  versus
frequência. 
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A Figura 1 apresenta os resultados obtidos para a mistura com 80% em peso de
ferrita  em parafina.  O compósito  absorveu mais  de  96,9% da  radiação incidente  em
frequências de 8 a 10,8 GHz e mais de 99,9% da radiação de 9,8 a 10,3 GHz para a
espessura de 4 mm. 

Figura 1: Gráfico de refletividade versus frequência para compósitos com 80% de ferrita.
A Figura 2 apresenta os resultados obtidos para a mistura com 70% em peso de

ferrita  em  parafina.  O  compósito  absorveu  mais  de  90%  da  radiação  incidente  em
frequências  de  8  a  10,5  GHz  na  espessura  de  4  mm.  Os  compósitos  parafínicos
apresentaram  valores  mais  reduzidos  de  absorção  de  micro-ondas  porém,  ainda
apresentaram resultados satisfatórios em termos de absorção de micro-ondas. 

Figura 2: Gráfico de refletividade versus frequência para compósitos com 70% de ferrita.
A Figura 3 apresenta os resultados obtidos para a mistura com 60% em peso de

ferrita em parafina. Os compósitos, nesta concentração, apresentaram valores de absorção
de micro-ondas inferiores a 90% em todo a faixa de frequência. 
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Figura 3: Gráfico de refletividade versus frequência para compósitos com 60% de ferrita.
4. Conclusões

De acordo  com os  resultados  apresentados,  pode-se  observar  que  a  absorção  de
micro-ondas  depende  da  quantidade  de  ferrita  Ni-Zn  utilizada  e  da  espessura  do
compósito.  Observou-se  que  quanto  maior  a  concentração  da  ferrita  no  compósito
parafínico, melhor o desempenho do material como absorvedor de micro-ondas; por outro
lado, não houve um comportamento padrão para a variação da espessura dos compósitos.
O melhor desempenho foi observado para a concentração 80:20 em peso de ferrita Ni-
Zn:parafina,  que  alcançou  valores  de  96,9% de  absorção  da  radiação  incidente  para
frequências entre 8 e 10,8 GHz. 
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