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Resumo:  As  ferritas  de  bário  (BaFe12O19)  são  materiais  magnéticos  utilizados  na
produção de material absorvedor de radiação eletromagnética, devido principalmente a
adequada  combinação  de  baixo  custo  e  boas  propriedades  magnéticas.  Existem
diferentes métodos para sintetizar a ferrita, o método cerâmico, de coprecipitação, é um
dos  mais  adequados,  principalmente  pela  potencial  simplicidade  do  processo  com
relação  aos  outros  métodos.  Neste  trabalho,  ferrita  de  bário  foi  obtida  por
coprecipitação, utilizando soluções de FeCl3, BaCl2 e NaOH/Na2CO3 , variando o modo
de  adição  dos  reagentes,  bem  como  a  temperatura  (800oC)  e  o  tempo  (4,0  h)  de
calcinação. Os difratogramas de raios X das amostras calcinadas mostram a presença
de ferrita de bário já a 800oC. Este documento está disponível na Internet na página
https://www.marinha.mil.br/ipqm/etmq9.
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Abstract: Barium ferrites (BaFe12O19) are magnetic materials used in the production of
electromagnetic  radiation  absorbing  material,  mainly  due  to  the  appropriate
combination of low cost and good magnetic properties. There are different methods to
synthesize ferrite, the ceramic method, coprecipitation, is one of the most suitable, mainly
because of the potential simplicity of the process compared to other methods. In this
work, barium ferrite was obtained by coprecipitation, using solutions of FeCl3, BaCl2 and
NaOH/Na2CO3 varying the mode of addition of the reagents, as well as the temperature
(800oC) and  the  calcination  time  (4,0  h).  The  X-ray  diffractograms  of  the  calcined
samples show the presence of barium ferrite already at  800oC. This document can be
found at  https://www.marinha.mil.br/ipqm/etmq9.
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1. Introdução

A  Ferrita  de  bário  (BaFe12O19)  é  um  dos  melhores  materiais  magnéticos  já
descobertos e não podem ser facilmente substituído por nenhum outro material magnético
porque elas são baratas, estáveis e têm uma ampla gama de aplicações tecnológicas. Por
estas razões, ela é ainda amplamente utilizada sempre que o custo do produto é uma
grande  consideração  sobre  o  desempenho  magnético,  embora  tenham  menos  força
magnética do que ímãs de terras raras (Makled, 2012).

Há  vários  tipos  de  processos  para  obtenção  da  Ferrita  de  bário  (BaFe12O19).  A
literatura destaca o método cerâmico como processo capaz de modificar a magnetização
do material e com viabilidade para produção industrial de ferrofluido. O processamento
via  o  método  cerâmico  tradicional,  também conhecido  como mistura  de  óxidos,  é  o
principal processo de produção utilizado na fabricação de ferritas BaM pelas indústrias,
devido ao  baixo custo  (Galvão,  2010).  Neste  trabalho,  pós  de  ferrita  de bário  foram
obtidos por coprecipitação. 

2. Materiais e Métodos

As ferritas de bário (BaFe12O19) do trabalho, foram obtidas pelo método cerâmico.
O método consistiu da mistura estequiométrica de α-Fe2O3 e BaCO3, para temperaturas de
200oC e de 800oC. Além disso, o trabalho obteve as ferritas a partir de dois métodos. No
Método 1,  uma solução aquosa de cloreto férrico,  FeCl3.6H2O e de cloreto de bário,
BaCl2.2H2O, com  razão molar Fe/Ba igual a 11, foi lentamente adicionada à solução
aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, e carbonato de sódio, Na2CO3 (5:1) sob agitação
constante.  Já  no Método 2,  a solução aquosa de NaOH/Na2CO3 (5:1),  foi  lentamente
adicionada à solução aquosa de FeCl3 e BaCl2, sob agitação constante. 

3. Resultados e Discussões

As amostras  de  ferritas  de bário (BaFe12O19)  obtidas pelo método 2 e  calcinada a
800oC foram analisadas por Microscopia de Varredura de Materiais (MEV), do IME,  e
apresentaram os seguintes resultados:
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Figura 1 - Microscopia de Varredura de Materiais (MEV) da amostra do método 2.

Nas Figura 1, pode ser visto o difratograma do método 2, a 800oC e pode-se observar
a presença de BaFe12O19 em vários picos e ainda numa proporção menor a presença da
fase intermediária (BaFe2O4).

Figura 2 - Difratograma da amostra do método 2.

E finalmente,  foram feitas  as  análises  de  refletância  no  Instituto  de  Pesquisas  da
Marinha (IPqM),  foram feitas para a faixa de frequência de 8 a 12,5 GHz com material
nas espessuras de 1,5 mm; 3 mm e 8 mm e que apresentaram os seguintes resultados:
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Figura 3 - Absorção de radiação eletromagnética da amostra do método 2, para a faixa de frequência de
8 a 12,5 GHz com material nas espessuras de (a) 1,5 mm; (b) 3 mm e (c) 8 mm.

Há um mínimo de -3 db para a espessura de 3mm, que corresponde a 50% da energia
total incidida que foi absorvida. Nas outras espessuras, valores maiores que -3 db , muito
próximos de zero. Assim, verifica-se que a Hexaferrita de bário tipo M não é indicada
para absorção de radiação eletromagnética para a banda de frequência de 8 a 12GHz
(banda X).

4. Conclusão

A quantidade de Ferrita de bário (BaFe12O19) produzida pelo método 2 ter sido um
pouco maior que pelo método 1, em torno de 5%. Outra conclusão, ficou claro que a
Hexaferrita de bário tipo M não é mais indicada para a absorção de radiação de banda X
(8 a 12 GHz). Além disso, os picos obtidos no difratograma de BaFe12O19 , do presente
trabalho, demostraram também a existência de uma fase intermediária (BaFe2O4).
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