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RESUMO 

As hexaferritas apresentam um vasto campo de aplicações a depender de suas 

propriedades físicas. Estudar a influência da substituição dos íons de cério e gadolínio é 

de suma importância para entender como funciona o mecanismo de obtenção das 

propriedades estruturais, elétricas e magnéticas nas hexaferritas. Dessa forma, a 

hexaferrita de estrôncio tipo W foi dopada com íons de Ce3+ e Gd3+ foi obtida via 

processo sol-gel proteico à 3000 psi e sinterizada a 1200 °C/2h com taxa de 

aquecimento de 1 e 2 /C/min. A fase pura da hexaferrita de estrôncio tipo W foi 

identificada por difração de raios X com aumento dos parâmetros de rede e volume da 

cela unitária em função da dopagem. As análises de microscopia eletrônica de varredura 

indicam o crescimento em placas com clivagens hexagonais. . Os íons de Gd3+ e Ce3+ 

quando inseridos provocou um desbalanceamento de cargas, levando a transformação 

de certa quantidade de íons Fe3+, presente no sítio octaédrico, para Fe2+. Tal fato leva a 

redução da temperatura de Curie para 474 °C, aumento da coercividade e redução das 

interações de super troca entre Fe-O. A alta magnetização de saturação e baixa 

coercividade apresentadas pelas amostras, indicam que as hexaferritas são considerados 

candidatos em potencial para fins de absorção de micro-ondas. Além disso, as medidas 

de espectroscopia de impedância indicam que existe um limiar de substituição com os 

íons terra rara para que haja aumento da resistividade e a condução ocorra 

predominantemente mediada por vacâncias de oxigênio na hexaferrita dopada com íon 

de Ce3+. 

Palavras chave: hexaferrita; propriedades físicas; gadolínio; cério. 
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ABSTRACT 

Hexaferrites have a broad scope for application based on their physical properties. To 

study the influence of replacing cerium and gadolinium ions in hexaferrites, it is very 

important to understand their structural, electrical, and magnetic properties of 

hexaferrites. In this regard, the W-type strontium hexaferrite doped with Ce3 + and 

Gd3+ ions was prepared using a proteic sol-gel process under a pressure of 3000 psi and 

sintered at 1200°C for 2 h at a heating rate of 1 and 2°C/min. A pure W-type strontium 

hexaferrite was identified using X-ray diffraction (XRD); the XRD patterns exhibited 

increasing lattice parameters and unit cell volume as a function of doping. Scanning 

electron microscopy analysis indicated growth on plates with hexagonal divisions. The 

inserted Gd3+ and Ce3+ ions caused imbalance in the lattice. Therefore, some of the 

Fe3+ ions present in the octahedral site were converted to Fe2+ ions. Thus, the Curie 

temperature was reduced to 474°C, increasing the coercivity and reducing the 

superexchange interactions between Fe-O. The high saturation magnetization and low 

coercivity in the samples indicate that the hexaferrites are potential candidates for 

applications involving microwave absorption. In addition, impedance spectroscopy 

measurements indicated the presence of a replacement threshold with rare earth ions, 

which results in an increased resistivity; this is predominantly mediated by oxygen 

vacancies in the Ce3+-doped hexaferrite. 

 

Keywords: hexaferrite; physical properties; gadolinium; cerium. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação para a pesquisa 

As hexaferritas constituem uma grande classe de óxidos ferrimagnéticos que foram 

sintetizados pela primeira vez em 1950 nos laboratórios da Philips, na Holanda e apenas 

em 2001 a hexaferrita de estrôncio tipo Z foi sintetizado em laboratório (Pullar ; 

Bhattacharya, 2001). A ferrita Co2Z (Ba3Co2Fe24O41) é uma ferrita hexagonal do tipo 

ferroxplana por apresentar anisotropia planar. Assim como o tipo Z, a ferrita tipo W 

também apresenta anisotropia planar c. Segundo Li et al. (2003), a concentração de íon 

de cobalto na estrutura da hexaferrita modifica a anisotropia do eixo-c para plano-c para 

BaZn2-xCoxFe16O27 em x = 0,6. Dessa forma, as propriedades magnéticas das ferritas 

estão diretamente relacionadas com a configuração eletrônica dos íons e sua interação 

uns com os outros. Portanto, a investigação de suas propriedades físicas é muito 

importante para a compreensão destes materiais e determinar a aplicação mais viável. 

Devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, a 

necessidade por dispositivos eletrônicos com propriedades magneto-elétricas tem sido 

muito grande. A hexaferrita Co2Z tem atraído grande atenção devido à sua alta 

frequência de corte e alta permeabilidade na região do GHz (Yue et al., 2003). Ela 

também tem uma alta permeabilidade inicial em regiões de frequência maior que 300 

MHz em comparação com hexaferritas de outros tipos, tais como as fases 

M(BaFe12O19), Y(Ba2Co2Fe12O22) e W(BaCo2Fe16O27). Entretanto, a hexaferrita tipo W 

atualmente tem chamado atenção da comunidade científica quanto ao seu potencial para 

absorção de micro-ondas, podendo ser aplicada em sistemas de defesa de plataformas 

militares. Segundo Ahmad et al. (2013), o poder de absorção magnética destes materiais 

deve-se a dispersão de cargas magnéticas em uma matriz isolante. 

Devido à complexidade estrutural, a preparação das ferritas em questão com fase 

única não é trivial. Uma variedade de diferentes técnicas foi relatada na literatura. Por 

exemplo, a rota que utiliza o citrato como precursor foi relatado por formar a estrutura 

em torno de 1200oC (Wang et al., 2001); a rota sol-gel foi usado para sinterizar a ferrita 

tipo Z em 1350 oC e utilizando a síntese de auto-propagação a 1200oC relatou a 

formação monofásica de Co2Z (Hahn; Han, 2005), apresentando inclusive um diagrama 

de formação da fase cristalina de Co2Z, como mostra a figura 1. Entretanto, muitos dos 

materiais sintetizados mostrados na literatura continham várias fases adicionais.  
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Figura 1. A evolução da formação de fases das amostras em pó quando submetido a 

diferentes tratamentos térmicos pelo método cerâmico. (adaptado de Pullar, 2012) 

A hexaferrita tipo W tem sido sinteritada por diferentes métodos, obtendo resultados 

diferentes em função da diferença de temperatura. Por exemplo, Stergiou e Litsardakis 

(2011) e Khan et al. (2011) sintetizaram a hexaferrita SrCo2Fe16O27 pelo mesmo método 

de co-precipitação química à 977 °C e 1100 °C/2h, obtendo propriedades magnéticas 

diferentes. Dessa forma, mesmo usando um mesmo método de sintetização e 

composição química é possível obter propriedades magnéticas com parâmetros 

magnéticos distintos, podendo ser um ferromagnético duro ou mole.  

A alta temperatura necessária à calcinação muitas vezes provoca desvio 

estequiométrico, devido às espécies voláteis envolvidas (Nakamura; Hankui, 2003), 

dificultando ainda mais a produção das ferritas. Assim, neste trabalho faz-se necessário 

um estudo sobre a influência do método de produção via sol-gel proteico, considerado 

de baixo custo e eficiente, na formação da fase desejada. Além disso, será relatado 

como a nova rota de produção bem como a substituição dos íon de estrôncio por cério e 

gadolínio modificaram nas propriedades estruturais, magnéticas e elétricas das 

hexaferritas. 

1.2 Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral deste trabalho é estudar a influência da substituição dos íons de 

cério e gadolínio nas propriedades estruturais, magnéticas e elétricas das hexaferritas. 
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Para isso, será necessário: 

 Sintetizar ferritas de bário e estrôncio tipo Z. 

 Sintetizar ferritas com substituição dos íons de estrôncio por íons de cério e 

gadolínio. 

 Realizar análise estrutural por difratometria de raios X. 

 Identificar as propriedades magnéticas (magnetização de saturação, 

magnetização remanente e campo coercitivo) e elétrica (resistividade e 

energia de ativação). 

 Verificar, a partir das análises acima, a influência da substituição iônica na 

estrutura da ferrita e em suas propriedades. 

.  

1.3 Estrutura e organização 

Esta tese está organizada da seguinte maneira: no capítulo 1 é dada uma introdução 

ao trabalho realizado, mostrando a motivação em estudar tais materiais e os objetivos. 

No capítulo 2 é destinado a alguns tópicos sobre magnetismo e espectroscopia de 

impedância. No capítulo 3 será abordada uma menção aos trabalhos já publicados sobre 

a hexaferrita, bem como classificações, rotas de produção e propriedades físicas. No 

capítulo 4, é realizada uma sucinta apresentação dos materiais e métodos utilizados para 

sintetização das amostras desejadas. No capítulo 5 serão apresentados e discutidos os 

resultados experimentais referentes, a forma de preparo e tratamento térmico das 

amostras estudadas, aos dados obtidos pelas medidas de análise térmica, difratometria 

de raios X, fluorescência, microscopia eletrônica de varredura, magnetometria e 

impedância. No capítulo 6 serão apresentadas conclusões e perspectivas.   
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O termo hexaferrita é comumente utilizado para ferritas com estrutura cristalina 

hexagonal. Existe um grande interesse neste material para aplicações tecnológicas, tais 

como imãs permanentes, materiais que necessitam de alta frequência (VHF) e chips 

indutores com multicamadas (MLCI)(Abe; Narita, 1997; Bao et al., 2001), pois 

apresentam importantes propriedades magnéticas e elétricas. Neste capítulo será 

abordado um breve histórico a respeito dos métodos de produção da hexaferrita dos 

tipos Z e W e a influência da dopagem no efeito magnetoelétrico.  

2.1 Classificação das hexaferritas 

A estrutura das principais hexaferritas pode ser descrita por uma sequência de 

empilhamentos de três blocos básicos: S é um bloco com duas camadas com a 

composição (Fe6O8)
2+; R um bloco com três camadas com a composição ((Ba, 

Sr)Fe6O11)
2- e T um bloco com duas camadas com composição ((Ba, Sr)2Fe8O14) (J. A. 

Kohn, 1971; Pollert, 1984, 1985). A forma em que estes blocos encontram-se dispostos 

em um empilhamento com determinada fórmula química fornece seis tipos principais de 

hexaferritas (Tabela 1). 

Tabela 1. Tipo, fórmula química e blocos das hexaferritas, considerando Ma é um cátion 

grande divalente (Ba, Sr), Me é um cátion metálico de transição, pequeno e divalente (Ni, Zn, 

Co, etc) e * rotação do bloco de 180o em torno do eixo c (Pullar, 2012). 

TIPO DE 

EXAFERRITA 

FÓRMULA 

QUÍMICA 

BLOCOS DA HEXAFERRITA PARA UMA 

CELA UNITÁRIA 

M MaFe12O19 SRS*R* 

W MaMe2Fe16O27 SSRS*S*R* 

X Ma2Me2Fe28O46 3(SRS*S*R*) 

Y Ma2Me2Fe12O22 3(ST) 

Z Ma3Me2Fe24O41 STSRS*T*S*R* 

U Ma4Me2Fe36O60 SRS*R*S*T 

 

A cela unitária da hexaferrita tipo Z contém 140 átomos (duas unidades de fórmula) 

e pertence ao grupo espacial P63/mmc. Os parâmetros de células hexagonais a e c são 

5,9 e 52,3 Å, respectivamente (Wijn, 1959). A estrutura contém 33 camadas de closed-

packed, com blocos S, R e T empilhados ao longo do eixo c hexagonal e pode ser 

descrita pela sequência RSTSR*S*T*S* (Elkady; Abou-Sekkina; Nagorny, 2000). A 
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hexaferrita tipo Z tem sido considerada como a soma das ferritas tipo M e tipo Y, 

possuindo assim uma estrutura mais complexa que as demais e se deve principalmente 

pelos grandes átomos de estrôncio e bário. A presença de íons Co2+ “fortemente 

anisotrópica” também conduz à complexidade das suas propriedades magnéticas que 

por sua vez são muito importantes do ponto de vista tecnológico (Hankiewicz, 1991).  

O efeito magnetoelétrico (ME) em hexaferritas foi relatado pela primeira vez no tipo 

– Y(Kimura; Lawes; Ramirez, 2005), que desencadeou vários estudos para hexaferritas 

com efeito ME e recentemente foi descoberto em hexaferritas tipo Z (Nitagawa Y., 

2010) que será relatada nas próximas seções. 

A hexaferrita tipo W foi reportada na literatura pela primeira vez em 1952 com 

estrutura BaFe2Fe16O27, onde Went et al. a obteve a partir da mistura das ferritas dos 

tipos M e X. A maioria da ferritas do tipo W apresenta anisotropia uniaxial, com 

exceção apenas de Co2W (BaCo2Fe16O27) que possui um cone de fácil magnetização. 

Da mesma forma que o tipo Z, esta hexaferrita possui grupo espacial P63/mmc com 

parâmetros de rede a e c iguais a 5,8943 e 32,7508 Å, respectivamente (Stergiou; 

Litsardakis, 2011). Diferente da ferrita tipo Z, hexaferrita tipo W possui apenas o 

empilhamento de dois blocos, S e R. A cela unitária da mesma apresenta duas unidades 

molecular tipo W dada por SSRS*S*R*. 

2.2 Rotas de produção das hexaferritas tipo Z e W 

As hexaferritas tipo Z e W apresentam uma estrutura cristalina muito complexa e 

para obter a fase pura são necessárias algumas condições específicas para cada tipo de 

processo de produção. Sendo assim, este tópico irá relatar as principais rotas de 

produção das hexaferritas de bário e de estrôncio tipo Z e W (dopadas ou não) e as 

condições de obtenção. 

Dentre as rotas mais utilizadas para sintetizar a hexaferrita tipo Z destaca-se a reação 

do estado sólido (Kracunovska; Toepfer, 2011; Wang et al., 2014), processo sol-gel 

(Hahn; Han, 2005), método precursor citrato (Caffarena; Ogasawara; Capitaneo; Pinho, 

2008b), método Pechini, método de auto propagação, método da cerâmica convencional 

utilizando um e dois passos de calcinação (Jeong et al., 2005; Su et al., 2014) e 

atualmente a rota sol-gel proteico (Santos et al., 2014).  
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Yue et al., (2003) relataram que a fase pura de Co2Z é de difícil obtenção utilizando 

o método de reação do estado sólido e geralmente o pó fornece uma mistura das fases 

tipo Z e tipo M ou Y, mas que realizando uma calcinação a 1270 oC por 4h em ar e 

sinterizando em 870-900 oC em ar, seria possível a obtenção da fase pura. Bae et al., 

(2009) utilizaram de dois métodos, sol-gel e cerâmica convencional, para obtenção de 

Co2Z e observou que no primeiro passo de calcinação em 1000oC foi possível 

identificar as fase do tipo M e Y. Assim, podemos verificar que a baixa temperatura de 

calcinação aumenta a concentração das fases tipo M e Y e a alta temperatura favorece a 

formação da hexaferrita tipo W. Outro fato notório neste artigo, foi que o aumento do 

tempo de resfriamento facilitava a formação da fase espúria (tipo W em 1360 oC , por 

exemplo) devido a decomposição termal de Co2Z, como também observado por 

(Kracunovska; Toepfer, 2008). Bao et al. (2003, 2004)  ao produzirem a hexaferrita de 

bário tipo Z dopada com Mn (Ba3Co2-xMnxFe23O41, para x = 0 – 1,2), via reação do 

estado sólido, adotaram uma composição deficiente de íons de Fe e utilizaram uma taxa 

de resfriamento específica de 90 oC/h para inibir a formação do íon Fe2+. Com isso, é 

importante observar que a taxa de resfriamento também é um fator primordial para a 

obtenção da hexaferrita tipo Z sem fases indesejadas. Kracunovska e Toepfer (2009) 

investigaram quanto à deficiência e o excesso de ferro na obtenção da hexaferrita 

utilizando o processo precursor oxalato e observou que a fase simples de Co2Z foi 

formada em 1330 oC para amostras com excesso de ferro para a faixa 0,4 ≤ x ≤ 0,8 em 

Ba3Co2-xFe24+xO41 e as amostras deficientes de ferro sempre resultaram em uma mistura 

de várias ferritas hexagonais. Assim, é possível verificar que a influência da quantidade 

de ferro na formação da hexaferrita é dependente da rota utilizada, sendo mais fácil 

obter a fase única tipo Z com deficiência de ferro para o método de reação de estado 

sólido (Bao et al., 2004) e com excesso de ferro para o processo precursor oxalato 

(Kracunovska; Toepfer, 2009), por exemplo. 

Outra condição de obtenção da hexaferrita de bário tipo Z que tem sido debatido 

entre a comunidade científica é justamente a atmosfera de calcinação e sinterização das 

amostras. Caffarena et al. (2008a) afirmam em seu trabalho que o uso da atmosfera 

inerte eficientemente reduz a temperatura necessária para formar a hexaferrita tipo Z 

para 950 oC via método citrato precursor, apresentando um comportamento 

extraordinariamente contrário quando sintetizado em ar. Foi verificado por Wang et al. 
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(2003) em 1000 oC a formação das fases tipo M e Z; em 1100 oC e 1150 oC as fases tipo 

Z e Y e finalmente em 1200 e 1250 oC a formação majoritária da fase tipo Z. 

 Zhang et al. (2002c) ao estudarem a influência da incorporação do Zn na 

hexaferrita de bário tipo Z modificada com Cu (Ba3Co2(0,8-x)Cu0,4Zn2xFe24O41) via 

método reação do estado sólido, observaram que para x = 0,25 o aumento do tempo de 

permanência de 4 para 8h durante a sinterização a 1120 oC, aumentou a formação da 

fase indesejada, fase tipo Y. Logo, o tempo de permanência durante o processo de 

sinterização também afeta na formação da hexaferrita tipo Z com fase pura. Segundo 

Zhang et al. (1999), a temperatura de sinterização decresceu devido a substituição de Co 

por Pb na hexaferrita de bário tipo Z, obtendo assim uma melhor densificação deste 

material. 

Dentre as rotas de obtenção da hexaferrita tipo W vale ressaltar: reação do estado 

sólido (Wei et al., 2015); cooprecipitação (Zhang et al., 2014); sol-gel (Guo et al., 

2014) e sol-gel proteico (Andrade; Macêdo, 2014). Assim como para a hexaferrita tipo 

Z, a obtenção da fase pura do tipo W não é trivial. Yang et al., (2014) e Guo et al., 

(2014) realizaram um estudo sobre a variação da temperatura para formação da fase 

única. Eles observaram que abaixo de 1200 °C por 4 e 3h, respectivamente, há a 

coexistência de outras fases, hexaferrita tipo M e CoFe2O4. Além disso, ficou notário 

pelas curvas de histerese que à medida que havia uma redução das fases espúrias, a 

magnetização de saturação aumentava, enquanto o campo coercitivo reduzia.  

2.3 Propriedades físicas da hexaferrita tipo Z 

As ferritas com estrutura hexagonal são chamadas de hexaferritas. No entanto, as 

hexaferritas tipo Z também conhecida por ser ferroxplana por possuir anisotropia planar, 

ou seja, em temperatura ambiente a fácil magnetização ocorre ao longo do plano c. Para 

a anisotropia planar, existem seis direções fáceis separadas por 60o uma direção de outra 

no plano c. Quando o campo magnético é aplicado, o vetor magnetização pode ser 

rodado para uma direção de fácil magnetização no plano c (Li et al., 2006). Segundo 

Kamishima et al. (2007), existe outra anisotropia no plano que deve ser desconsiderada 

devido ao alto grau de simetria da estrutura hexagonal no plano c. Assim, o momento 

magnético pode girar no plano livremente e, consequentemente, ficar com uma 

permeabilidade inicial relativamente alta, que é desejável para determinadas aplicações.  
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Yue et al. (2003) focaram seu trabalho na preparação de (MLCIs) chips indutores 

com multicamadas em baixa temperatura de sintetização, pelo método de reação do 

estado sólido, e observou que as propriedades eletromagnéticas encontradas cumprem 

com as exigências necessárias dos MLCIs de alta frequência. Dentre as propriedades, 

pode-se observar pela curva de histerese uma ferrita mole com temperatura de Curie 

cerca de 680 K, que fornece uma estabilidade na temperatura para aplicações com 

MLCI. Além disso, verificou que a hexaferrita pode ser usada na faixa de frequência de 

10-800 MHz, com uma permeabilidade inicial superior a 4, quando dopado. Entretanto, 

quando a hexaferrita de bário tipo Z foi preparada via processo sol-gel, foi possível 

verificar um aumento na permeabilidade, chegando a ser de 5,9 em 1 MHz quando 

dopado com 10 wt.% de Bi2O3+CuO, e alta densidade equivalente a 5,1 g/cm (95% da 

densidade teórica).  

Temuujin et al. (2007) obtiveram a fase Co2Z pura (96,5 %) via reação do estado 

sólido, utilizando como precursores as hexaferritas de bário tipo M e Y em 1250 oC, 

calcinando a mistura do pó estequiométrico em 1080 oC. Para esta amostra, a mistura no 

moinho de bolas por mais de 60 min não foi benéfico para a produção da hexaferrita 

tipo Z com fase pura e quando adicionada 0,2wt% de SiO2 em Co2Z apresentou uma 

boa permeabilidade real inicial de 19 acima de 100 MHz e cerca de 8-10 em torno de 1 

GHz.  

Como o campo de anisotropia deste material é alto, os momentos magnéticos pode 

acompanhar o campo alternado, devido a alta permeabilidade, até a região de ultra alta 

frequência (UHF) de 300 MHz a 3 GHz. Para isso, foram realizados vários estudos 

fazendo a dopagem da hexaferrita tipo Z. Takada et al. (2006) reportaram a substituição 

de Ba2+ por Sr2+ na ferrita de bário tipo Z, onde puderam observar que, para as amostras 

não orientadas, a permeabilidade melhorou com o aumento da quantidade de 

substituição e degenerou quando há uma total substituição, no qual Ba3Z e Ba1,5Sr1,5Z 

possuía permeabilidade de 18 caindo para 6 em Sr3Z. A permeabilidade real (μ’) da 

hexaferrita Co2Z é representada como a Ms/3Hplano, onde Ms é a magnetização de 

saturação e Hplano é o campo de anisotropia na direção paralelo ao plano c. Portanto, esta 

redução na permeabilidade pode está associada a redução da magnetização de saturação 

da hexaferrita de estrôncio (Ms = 48,5 emu/g) que foi reportado por (Pullar; 

Bhattacharya, 2001) ou pode está associada a um aumento do Hplano. Ao fazer um estudo 

da influência da substituição de Co por Cu (Ba3Co2-xCuxFe24O41), pela rota óxido 
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padrão, Kracunovska e Toepfer, (2011) verificaram a dependência significativa da 

concentração de Cu em Co2Z. Para x=0,6, sinterizado em 1260 oC, apresentou fase 

majoritária tipo Z (93,4%) com μ’ = 17, maior magnetização de saturação (49,3 emu/g)  

e máxima permeabilidade da parte imaginária na frequência de 0,5 GHz. Já as fases 

minoritárias tipo Y e W influenciaram na permeabilidade, já que para x = 1,0 com 

89,4% do tipo Z apresentou a menor permeabilidade, além de uma menor magnetização 

de saturação (Ms = 47,8 emu/g), enfatizando a influência da magnetização no aumento 

da permeabilidade real. Entretanto, para Wang et al. (2001) que a produziu com fase 

pura, pelo método citrato precursor sinterizado a 1100 oC, apresentou uma maior 

magnetização de saturação (Ms = 49,96 emu/g) e permeabilidade inicial de 7, a qual 

elevou-se para 13 com o aumento da temperatura (1180 oC). No estudo da substituição 

dos íons de ferro por íons de manganês (Ba3Co2Fe23-12xMn12xO41), Bao et al. (2003) 

observaram que a permeabilidade real aumenta com o acréscimo da quantidade de 

manganês, chegando ao máximo (x = 0,02 e μ’i = 12,5) e a partir dai decrescendo. Este 

fato foi atribuído à redução da constante de magnetoestrição. Para esta hexaferrita com 

substituição por Mn é possível verificar que a constante dielétrica é inversamente 

proporcional com a freqüência (Bao et al., 2002). A dependência entre a frequência e a 

substituição de Mn na ferrita Co2Z apresenta um comportamento anormal, indicando a 

polarização como um segundo mecanismo. A compensação magnetoestrição ocorre com 

o aumento da permeabilidade inicial (μi) segundo a equação μi ≈ Ms
2/(aK + bλσ), onde 

Ms é a magnetização de saturação, K a constante de anisotropia magnetocristalina, λ a 

constante de magnetoestrição e σ é o “inner stress”.  

 Bao et al. (2004) estudaram as propriedades magnéticas da hexaferrita Ba3Co2-

xMnxFe23O41 e verificaram que a permeabilidade inicial aumentou com o aumento da 

substituição por Mn, chegando em um máximo x = 0,5 para as amostras sinterizadas 

acima de 900 oC e decrescendo logo após. Foi observado também que a magnetização 

de saturação aumentou com o aumento de x, Ms = 46 emu/g para x=0 e Ms = 48 emu/g 

para x=0,3 e a coercividade reduziu gradativamente de 46,6 Oe com x=0, para 26,3 Oe 

com x=0,3. Esta alta magnetização de saturação com baixo campo coercitivo é 

característico de ferritas moles com propriedades ferrimagnéticas. Neste caso, a 

magnetização é resultado da rotação dos spins e do movimento das paredes de domínio. 

Assim, a facilidade de magnetização aumenta com o tamanho de grão, então a 

permeabilidade inicial aumenta com a quantidade de substituição por Mn, devido ao 
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aumento no tamanho de grão. Como a coercividade é inversamente proporcional ao 

tamanho de grão em ferritas, logo quanto maior o tamanho do grão, menor será seu 

campo coercitivo.  

Outro fator que influencia na permeabilidade inicial é a temperatura de sinterização. 

Quanto maior a temperatura de sinterização, maior será a permeabilidade inicial, que 

pode ser explicado pelo mecanismo de magnetização do movimento da parede de 

domínio (Bao et al., 2004; Bao et al., 2003). Na hexaferrita Ba3Co2-xZnxFe24O41 pelo 

método de reação do estado sólido, a substituição por zinco aumentou a magnetização 

de saturação de 47,84 emu/g com x=0 para 56,32 emu/g com x= 2 e consequentemente 

melhorou a permeabilidade magnética. Para esta mesma dopagem na hexaferrita, 

sintetizada pela técnica de cerâmica convencional, observou-se um aumento da 

magnetização de saturação com o aumento da dopagem, de Ms = 51,9 emu/g com x = 0 

para Ms = 58,8 emu/g com x = 2, além de mostrar pelo espectro de Mössbauer que a 

anisotropia magnetocristalina foi modificada do plano c para o eixo c com a 

concentração de Zn, x = 1,2 – 1,6 (Li, Lin, Di, Cheng, & Ong, 2005). Além destas 

características, foi possível observar pelo trabalho de Zhang, Yao e Zhang (2001) que a 

permeabilidade real decresce monoatomicamente com a frequência, e esta decresce 

mais rapidamente em baixas frequências do que em altas frequências, com constante 

dielétrica real invariável. Para o campo de anisotropia da hexaferrita Ba3ZnxCo2-

xFe24O41 tornou-se menor com a presença do zinco, assim a frequência de ressonância 

natural destas ferritas decresce com o aumento da quantidade de íons de zinco. Para 

dispositivos de radio-frequência (RF) requer “low-temperature co-fired ceramic” 

(LTCC) e que precisam ser processados em temperaturas inferiores a 960 oC. O artigo 

de Gee et al. (2006) relata exatamente a obtenção da hexaferrita de bário tipo Z 

substituído os íons de cobalto por íons de Zn para x=1,2 com Bi2O3 foi sinterizado em 

900 oC por 6h. O íon metálico de cobalto também foi substituído pelo íons de cobre e de 

zinco (Ba3Co2(1-x-y)Zn2xCu2yFe23,5O41)(Zhang et al., 2002b), onde foi verificável o 

aumento da magnetização de saturação com o aumento da dopagem, de Ms = 51, 83 

emu/g com x=0,1 e y=0,1 para Ms = 53,75 emu/g com x = 0,2 e y = 0,2. Além disso, 

houve uma redução da temperatura de Curie de Tc = 465K, para x=0,1 e y=0,1, para Tc 

= 380 K quando adicionado na hexaferrita tipo Z, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 wt% de 

Bi2O3, que pode está associado à formação de fase espúrias. Para a hexaferrita 

Ba3Co2(0,8-x)Zn2xCu0,4Fe24O41 as melhores propriedades magnéticas foram obtidas para x 
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= 0,15, tais como, permeabilidade inicial de 9, magnetização de saturação de 53,34 

emu/g, frequência de ressonância de 1 GHz, resistividade em temperatura ambiente de 

3,47 x 107 Ω.cm, constante dielétrica (≤ 400MHz) de 31 e temperatura de Curie de 550 

K (Zhang et al., 2002a). Entretanto, Ba3Co1,3Zn0,3Cu0,4Fe24O41 sintetizada via processo 

sol-gel em atmosfera inerte, apresentou resultados bem superiores aos citados 

anteriormente, com Ms = 62,34 emu/g, aumentando a permeabilidade magnética e a 

substituição de Co por Cu e Zn resultou em uma absorção de micro-ondas superior a 

90% 10-12,5 GHz e em 13 – 16 GHz para a banda X/Ku, com 2 e 2,5 mm de espessura, 

respectivamente (Caffarena et al., 2008b). 

 2.4 Propriedades elétricas e magnéticas da hexaferrita tipo W 

Ahmad et al. (2012) reportou em seu trabalho o efeito da temperatura de sinterização 

nas propriedades magnéticas e elétricas da hexaferrita BaCo2Fe16O27. Foi possível 

observar que o aumento da temperatura afetou no tamanho das partículas, levando ao 

aumento das mesmas. Dessa forma, como existe uma correlação entre o tamanho das 

partículas e o campo coercitivo, foi possível observar a redução da coercividade de 1600 

para 200 Oe, aproximadamente, com o aumento do tamanho. Quanto a propriedade 

elétrica, a resistividade decai (9,5 para 5 x 108 Ω-cm) com o aumento da temperatura. 

Tal fato foi explicado pela quantidade de poros, onde quanto maior a temperatura, maior 

o número de poros e consequentemente, maior a quantidade de carreadores de cargas e 

maior foi a resistividade. Outra explicação apresentada foi que em alta temperatura o 

íon de Fe3+ foi transformado em Fe2+, devido à conversão de Co2+ para Co3+ , levando 

ao aumento da condução dos elétrons. 

A formação da fase pura é tão complexa que Sergiou e Litsardakis (2011) decidiram 

estudar as melhores condições de temperatura e tempo de calcinação para formação da 

hexaferrita tipo W, bem como a influência nas propriedades magnéticas. Dentre as 

condições apresentadas, apenas 1/10 foi possível obter SrCo2W, sendo as condições 

dopagem (Sr1,2Co1,9Fe15,8O27), temperatura 1200 °C e tempo 15 h. Entretanto, quando 

dopada com íon de Níquel, especificamente, as amostras Sr1,2Co1,4Ni0,5Fe15,8O27 tratadas 

a 1200 °C/20h e 1225 °C/24h; Sr1,2Co0,95Ni0,95Fe15,8O27 1225 °C/24h; 

2Co1,4Ni0,5Fe15,8O27 também a 1225 °C/24h apresentaram fase única do tipo W. As 

demais amostras sob diferentes condições apresentaram fase espúria da hexaferrita tipo 

M, spinel (CoFe2O4) ou fase proveniente do dopante, sendo necessário uma alteração 
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adicional da estequiometria para o êxito. Sem o dopante, a coercividade apresentada 

pela amostra foi de 53,18 Oe, com o aumento da concentração de íon de níquel na 

estrutura, o campo coercitivo variou de 27,68 para 243,11 Oe, sendo explicada tal 

diferença pela anisotropia magnetocristalina inerente. Neste caso, a substituição dos 

elementos levou a transformação da anisotropia do plano para o eixo. Os valores do 

campo coercitivo observados retrata uma transição de reorientação dos spins entre 

Sr1,2Co1,4Ni0,5Fe15,8O27 e Sr1,2Co0,95Ni0,95Fe15,8O27 devido a mudança brusca de Hc de 

27,68 para 46,07 Oe. A magnetização de saturação também foi afetada pela substituição 

dos elementos químicos, caindo de 74,15 para 68,19 Am2/kg. Neste caso, o momento 

magnético do íon Ni2+ (2 μB) é menor que do íon de Co2+ (3 μB), gerando um momento 

magnético resultante menor quando saturada a magnetização e ao ocupar 

preferencialmente o sítio octaédrico.  

Wei et al. (2014) ao realizar estudos sobre a hexaferrita SrCoZnFe16O27, preparada 

por reação do estado sólido a 1300 °C/2h verificou a presença da fase espúria com 

estrutura spinel e que não afetou diretamente na resposta magnética. Eles obtiveram MS 

= 76,9 emu/g; Mr = 6,8 emu/g e Hc = 92,8 Oe e a amostra apresentou baixa perda 

dielétrica, pois a permissividade imaginária encontrada foi bem próxima de zero, 

enquanto a permissividade real respondeu perfeitamente na região de GHz. Zhang et al. 

(2014) demonstrou em seu trabalho que a hexaferrita BaZn2Fe16O27, com estrutura 

hexagonal, possuía superfície lisa, mostrando-se benéfico para absorção de micro-

ondas. Além disso, quanto maior tang(δ) melhor as propriedades de absorção de ondas 

eletromagnéticas.  

Yang et al. (2014) sintetizou BaCoZnFe16O27 pelo método sol-gel a 1200 °C/2h com 

fase única, onde pode verificar que a substituição de Zn-Co leva a uma transformação 

da anisotropia magnetocristalina do tipo axial para planar. O material ainda se mostrou 

apresentar boa propriedade de absorção de onda na região de 5,5 GHz com os valores 

mínimos de absorção de -18 dB, largura de banda de absorção de 1 GHz acima de 5 dB. 

Também pelo método sol-gel, Guo et al. (2014) ao sintetizar Ba0,85RE0,15Co2Fe16O27 

(RE = Gd, Tb e Ho) observou certa diferença na magnetização de saturação. O aumento 

de MS foi explicado pela diferença dos momentos magnéticos dos íons dopantes Gd, Tb 

e Ho que foram de 7,98; 9,72 e 10,61 μB, respectivamente. Já o aumento da 

coercividade com a inserção dos íons dopante foi explicado pela dependência da 

anisotropia. Khan et al. (2014) ao dopar a hexaferrita BaCo2Fe16O27 com íon de 
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magnésio verificou uma redução na temperatura de transição metal-semicondutor (TSM) 

com o aumento do dopante, Mg2+. Esta diminuição pode ter ocorrido devido ao aumento 

da resistividade, efeito de varredura elástica e inelástica, principalmente, devido aos 

defeitos no cristal causa pela impureza (parte residual) ou spin “canting”. Abaixo de 

TSM, os spins eletrônicos estão acoplados fortemente e acima de TSM, os portadores de 

carga estão livres e começam a pular. Song et al. (2014) conseguiu determinar a 

temperatura pela qual ocorre a transição de reorientação dos spins em 302 K para 

SrZn1,15Co0,85Fe16O27. Além disso, foi possível verificar uma anomalia na constante 

dielétrica decorrente de uma possível mudança na polarização ferroelétrica em 275 K, 

sendo associado à temperatura de transição ferroelétrica.  

Hooda et al. (2014) ao estudar Ba[Zn0,5(Cd,Pb)0,5]2Fe16O27 verificou para ambas 

amostras Ms = 50,48 e 44,35 emu/g; Hc = 1,2 e 1,92 kOe; Mr = 15,10 e 19,95 emu/g, 

respectivamente. A redução da magnetização e aumento do campo coercitivo na 

amostra contendo o íon de Pb2+ foi associada à presença do dopante no sítio octaédrico, 

enfraquecendo a força de interação A-B. Segundo os autores, o íon Cd2+ tem preferência 

pelo sítio tetraedral, reduzindo o número de íons magnéticos spin down resultando no 

aumento de MS e redução do Hc. Além disso, os autores observaram que as 

propriedades dielétricas surgem devido à polarização interfacial, sendo mais intensas 

para as amostras com Cd2+ que contribui positivamente junto aos íons de Fe2+ e Fe3+.  

 Ahmad et al. (2013) investigaram a hexaferrita Ba0,5Sr0,5Co1,5Zn0,5Fe16O27 e 

verificaram alta magnetização de saturação (> 68 emu/g) e baixo campo coercitivo 

(<100 Oe) sendo considerado ideal como absorvedor de microondas, pois tende a 

melhorar a permeabilidade. Ahmad et al. (2013) discutiram sobre as propriedades 

magnéticas e elétricas de BaCo2AlxFe16-xO27 (x = 0-1). Observaram que com o aumento 

da concentração do íon Al3+ houve uma redução na magnetização de saturação de 78 

para 68 emu/g. Tal redução se deve a entrada do íon de alumínio no sítio octaédrico, 

além de apresentar um momento magnético (3 μB) menor que o momento do íon de Fe3+ 

(5 μB).  O mecanismo de troca de elétron entre Fe2+ e Fe3+ determina a polarização. 

Quando dopado com Al3+ este mecanismo foi afetado, levando a redução da 

permeabilidade, a constante dielétrica em alta frequência e a perda dielétrica.  

 Su et al. (2013) quando aumentaram a concentração do íon de Co2+ em BaZn2-

xCoxFe16O27 ocorreu uma mudança na anisotropia do eixo para plano c, além do 
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decréscimo do campo de anisotropia. O campo coercitivo encontrado para tal amostra 

dopada foi de 2303, 2133 e 2071 Oe para x = 0,15; 0,20 e 0,25, respectivamente. 

Ahmad et al. (2013) analisaram a influência do íon de Sr2+ nas propriedades magnéticas 

da hexaferrita Ba1-xSrxCo2AlFe16O27. Por apresentar MS em média 66,5 emu/g, 

independente da substituição e estando correlacionado com momento magnético da 

hexaferrita 17,64 e 18,40 μB e Hc entre 96,1 e 359,96 Oe, este material foi considerado 

um bom candidato para aplicação como absorvedor de micro-ondas. Dessa forma, 

apenas o Hc foi influenciado pela substituição de íons não magnéticos, onde sua 

ocupação preferencial foi o sítio do íon de oxigênio por apresentar raio iônico menor 

que o íon de Ba2+. Quando há a substituição de um íon não magnético (Ga3+ com 

2,02μB) por um íon magnético (Fe3+ com 5μB), como foi no caso do trabalho de Aen et 

al. (2013) na hexaferrita SrGaxZn2Fe(16-x)O27, observaram uma brusca redução da 

magnetização de saturação (51,04 para 35,77 emu/g), bem como do momento 

magnético (14,699 para 9,89 μB) e aumento do campo coercitivo (183,27 para 966,72 

Oe), devido a atenuação do acoplamento de troca. Entretanto, Iqbal et al. (2012) 

substituiram íons não magnéticos (Zr4+ com μB = 0) por íons de ferro em BaCo2-

xMnxFe16-2yZryNiyO27 e verificou a redução do campo coercitivo, sendo associado tal 

fato a anisotropia magnetocristalina. A constante de anisotropia é inversamente 

proporcional à magnetização de saturação, portanto, o aumento na MS leva a uma 

redução do campo de anisotropia com o aumento do dopante. O aumento da 

magnetização de saturação foi correlacionada ao aumento de spin resultantes ao longo 

do eixo-c, causado pela inserção do Zr4+ diamagnético nos sítios 4e e 4fIV. Em baixas 

frequências, a polarização dipolar e interfacial contribui para a constante dielétrica, 

sendo o íon Fe2+ no sítio octaédrico o responsável pelo aumento da constante dielétrica. 

Enquanto que a alta permissividade foi explicada pelo mecanismo de troca de elétrons 

entre os íons de níquel e ferro.  

Sadiq et al. (2012) realizou um estudo sobre a substituição entre íons não magnéticos 

de estrôncio por cério.  A magnetização de saturação aumentou de 39,22 para 42,51 

emu/g e a coercividade também aumentou, foi de 1370 para 1993 Oe, com o aumento 

da concentração de cério na estrutura Sr3-xCexFe16O17. O aumento no MS foi justificado 

pelo fato do íon dopante gerar uma distorção na rede, aumentando a interação magnética 

entre as sub-redes. Além disso, o aumento da resistividade de 6,5 para 272 x 108 Ω-cm 

foi associado ao aumento da porosidade. Guo et al. (2012) doparam a hexaferrita 
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BaCo2W com os íons terras raras La3+, Nd3+, Sm3+ com o objetivo de verificar sua 

influência na anisotropia magnetocristalina e no aumento do campo coercitivo. A 

magnetização de saturação foi de 82,06; 102,19; 85,30; 82,70 emu/g e campo coercitivo 

de 747; 740,7; 756,4; 854,3 Oe para a ferrita pura e dopada com 0,1 de La3+, Nd3+, Sm3+ 

no lugar do íon não magnético de Ba2+. Segundo os autores, tal fato foi atribuído aos 

íons terras rara que aumenta a intensidade do campo hiperfino em sítios cristalográficos 

dos íons de ferro e ao aumento do campo de anisotropia magnetocristalina. Não só afeta 

as propriedades magnéticas, quanto nas propriedades elétricas. Neste caso, tanto a 

constante dielétrica quanto a permeabilidade imaginária aumentaram com o aumento do 

raio iônico do íon terra rara. Isto foi justificado devido, principalmente, à polarização 

interfacial e a polarização dipolo elétrica intrínseco, além da porosidade da amostra. A 

substituição leva a mudança de Fe3+ para Fe2+ a fim de equilibrar a valência elétrica. A 

presença dos íons Fe2+ em sítios octaédricos, não só melhora a polarização interfacial, 

mas também aumenta o salto de elétrons entre os íons de ferro com diferente valência. 

Consequentemente, a polarização intrínseca dipolo elétrica foi reforçada.  

A influência do dopante na energia de ativação, bem como na temperatura de Curie 

foi pouco estudado pelos pesquisadores, dentre eles, vale ressaltar o trabalho 

apresentado por Iqbal et al. (2011).  A resistividade elétrica em temperatura ambiente 

chegou à faixa de GΩ-cm quando BaCo2W foi substituído por (ZnMn)0,6 no lugar dos 

íons de ferro, garantindo a redução de perdas por corrente de Foucault, podendo ser 

usado em núcleos de transformadores, circuitos de radio frequência e filtros de alta 

qualidade. Neste caso, o íon Mn2+ tem preferência por ocupar o sitio octaédrico, 

substituindo os íon Fe2+ e Fe3+. Consequentemente, o movimento de elétrons entre Mn2+ 

- Fe3+ e Mn2+- Mn3+ eleva a energia de ativação (0,49 para 0,59) conforme aumenta a 

concentração de dopante. Entretanto, a partir de certa concentração x = 0,6 a 

resistividade elétrica bem com a energia de ativação (0,59 para 0,46) decresce. Segundo 

os autores, uma vez alcançada uma concentração suficiente de íon Fe2+ a resistividade 

tende a decrescer. Pela análise do inverso da susceptibilidade em função da temperatura 

para as diferentes concentrações foi possível verificar a redução da temperatura de Curie 

de 700 para 574 K com o aumento do dopante. A explicação mais plausível foi em 

termos dos momentos magnéticos dos íons substituídos, onde a quantidade de Zr-Mn 

leva ao enfraquecimento das interações de super troca com a inserção de íon não 

magnético (Zr4+) na rede. 
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Khan et al. (2011) investigaram o efeito dos íons Ce3+-Mn2+ na hexaferrita Sr1-

xCexCo2MnyFe16-yO27 e verificaram uma redução na resistividade de 3,5 x 108 para 3,5 x 

107 Ω – cm, flutuação da magnetização de saturação (em torno de 53 e 63 emu/g), 

remanescência e aumento da coercividade (1700 – 2900 Oe). Segundo os autores, a 

substituição por um íon terra rara leva a uma mudança de Fe3+ para Fe2+ no sítio 

octaédrico e aumenta as interações de super troca, bem como a anisotropia 

magnetocristalina afetando assim nas propriedades magnéticas e elétricas.  

Rana et al. (2011) produziram BaCd2-xSrxFe16O27 pelo método cerâmico e verificou a 

influência da dopagem de um íon não magnético por outro. A magnetização de 

saturação aumentou de 8,7 para 14,3 emu/g, enquanto o campo coercitivo caiu de 2083 

para 1278 Oe, com flutuações em dopagens intermediárias. Segundo os autores, o 

aumento na magnetização se deu pela falta de ocupação dos sítios tetraédricos, 

aumentando o número de spin-down. Isso porque os Cd2+ iam sendo reduzidos e o sítio 

preferencial deste íon não ia sendo completamente preenchido. Além disso, a 

substituição completa pelo íon de Sr2+ aumentou a coercividade pelo fato da preferência 

destes íons em ocupar o sítio dos íons de oxigênio, assim como o íon de bário. 

A hexaferrita de bário tipo W preparada pelo método sol-gel foi dopada com o íon 

Gd3+ (Ba1-xGdxZn0,6Co1,4Fe16O27) e investigada a influência nas propriedades 

eletromagnéticas. A substituição dos íons de Ba2+ por Gd3+ leva a mudança dos íons 

Fe3+ para Fe2+, levando um aumento na constante dielétrica e na permeabilidade 

imaginária, bem como melhorando a permeabilidade complexa de forma a torna o 

material um excelente candidato a absorvedor de micro-ondas. O momento magnético 

do íon de Gd3+ (8 μB) é muito maior do que o íon de Fe3+ (5,9 μB) levando ao aumento 

da magnetização de saturação. As interações de supertroca iônica está relacionada com 

a distância e o ângulo entre as ligações dos íons de Fe3+ e Gd3+ com O2-. Segundo os 

autores, o excesso de Gd3+ leva a uma distorção na rede entre essas ligações. Dessa 

forma, a permeabilidade magnética imaginária decresce. Outra característica que pode 

afetar na permeabilidade magnética é o campo de anisotropia, sendo possível identifica-

la através de um deslocamento de um pico na curva da permeabilidade magnética 

imaginária em função da frequência. 

Ohmura e Yamamoto (2004) observaram em suas amostras uma mudança na 

quantidade de ferro que não foi explicado. Ao realizar o cálculo do momento magnético 
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de Sr0,973Si0,088Ca0,166Co0,008Fe17,645 por unidade de fórmula foi de 28,8 μB. Para os 

autores, o alto valor do momento magnético foi explicado por considerar que os íons de 

Si4+, Ca2+ e Co2+ substituiu parte dos íon de Fe2+.  
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO EXPERIMENTAL  
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Neste capítulo estarão descritos os procedimentos adotados para obtenção da 

hexaferrita de estrôncio dopado com os íons terras rara pelo processo sol gel proteico. 

Além disso, será realizada uma breve descrição sobre as técnicas utilizadas para 

caracterização e investigação de algumas propriedades magnéticas e elétricas. As 

amostras foram preparadas no laboratório de preparação de materiais no departamento 

de física da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no campus de São Cristóvão. As 

caracterizações das amostras foram realizadas na UFS (São Cristóvão e Itabaiana); 

Universidade Estadual de Campinas (Campinas-SP) e na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (Mossoró – RN). 

3.1 Preparação das amostras 

 3.1.1 Método sol-gel proteico 

O método de preparação via sol-gel proteico foi desenvolvido na Universidade 

Federal de Sergipe por Macêdo e Sasaki (1998). O método consiste basicamente na 

utilização da água de coco como solvente na dispersão coloidal. Dentre as vantagens em 

se utilizá-lo, destaca-se: baixo custo de produção, eficiência na sintetização em escala 

nanométrica, simplicidade na produção e pode ser facilmente encontrado, 

principalmente na região nordeste do Brasil. Vários trabalhos já foram publicados desse 

tipo de rota na produção de diferentes tipos de matérias, inclusive em escala 

nanométrica (Santos et al., 2012; Santos et al., 2014; Andrade e Macêdo, 2014) 

O mecanismo de formação do material baseia-se necessariamente em três etapas 

distintas, sendo elas: 

(I) Sol 

Nesta etapa, quantidades específicas de sais (nitratos ou cloretos) são dissolvidos na 

água de coco, de forma a obter uma solução homogênea. A água de coco possui várias 

proteínas, carboidratos, íons (potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro) e lipídios 

(Aragão et al., 2001). Dentre estes, vale ressaltar a alanina, principal aminoácido 

responsável pelas ligações entre os íons de oxigênio carregado negativamente e os 

cátions metálicos presentes nos sais. 

(II) Gel 
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A formação do gel ocorre só depois de formada as ligações que a partir de agora passa a 

formar cadeias poliméricas em estruturas rígidas com rede contínua. 

(III) Xerogel 

Nesta última etapa, o gel passa por uma desidratação de forma a obter um gel 

“encolhido”, uma vez que a água está fracamente ligada à estrutura. Além da água, 

alguns compostos orgânicos podem ser removidos durante este processo de secagem. 

3.1.2 Processo de obtenção 

Os pós para obtenção das hexaferritas foram obtidos via processo sol-gel proteico. 

Nele, a água de coco foi utilizada como solvente para formar a solução homogênea 

inicial. Os sais utilizados para obtenção das amostras foram: 

 Nitrato de estrôncio (Sr(NO3)2); 

 Nitrato de cobalto hexahidratado (Co(NO3)2.6H2O); 

 Nitrato de cério e amônio ((NH4)2Ce(NO3)6); 

 Nitrato de ferro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O); 

 Nitrato de gadolíneo hexahidratado (Gd(NO3)3.6H2O); 

 Acetato de bário (Ba(CH3COO)2). 

Realizado cálculos estequiométricos, as quantidades calculadas dos sais foram 

dissolvidos em 50 mL de água de coco filtrada, em atmosfera aberta e temperatura 

ambiente, formando o sol. Para obtenção do xerogel, a solução homogênea foi levada ao 

aquecedor por 24h com temperatura de 100 °C, obtendo um pó com coloração escura, 

rico em material orgânico. 

Sequencialmente, o xerogel passou pela primeira etapa de calcinação a 500 °C/1h 

com taxa de aquecimento de 1 °C/min em atmosfera aberta. Nesta fase ocorreram as 

decomposições dos sais e materiais orgânicos. O pó obtido a partir da primeira 

calcinação passou por condições de aquecimento diferenciadas, conforme figura 2 e 3. 

Depois de passado os processos acima, os compostos obtidos foram triturado em um 

almofariz formando pós que foram lavados com água destilada no ultrassom 3 vezes 

consecutivas por 5 minutos. Depois de secos, os pós passaram pelo processo de 

caracterização, conforme técnicas abordadas logo a seguir.  
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Figura 2. Sequência de procedimentos para análise das hexaferritas de bário e 

estrôncio.  
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Figura 3. Sequência de procedimentos para análise das hexaferritas de estrôncio 

dopadas com cério e gadolínio. 

 

3.2 Técnicas de caracterização 

 3.2.1 Difratometria de raios X 

É uma técnica muito utilizada no meio científico para caracterizar a estrutura 

cristalina dos materiais e identifica-los. Os raios X são gerados pela desaceleração 

brusca das partículas com alta energia cinética. Geralmente, é o elétron com alta energia 

cinética, proveniente do cátodo do tubo catódico, que colide com o ânodo.  
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A técnica consiste basicamente na incidência de raios X em um átomo, excitando-os. 

Estes, por sua vez, passarão a vibrar com a frequência do feixe incidente, emitindo raios 

X em todas as direções. Quando estes átomos estão igualmente espaçados ocorrerá a 

interferência construtiva e destrutiva nas diferentes direções. 

Substituindo os átomos por planos, pode-se descrever a lei de Bragg que prevê os 

ângulos onde são encontrados os picos de intensidade máxima de difração. Esta lei 

consiste de planos paralelos separados por uma distância d, onde a diferença de caminho 

percorrido pelos raios X é 2dsenθ. A interferência construtiva só vem a ocorrer quando 

a diferença de caminhos for um múltiplo inteiro de comprimento de onda (nλ).  

Logo: 

2d senθ = nλ                                                       (28) 

Onde θ é o ângulo de incidência dos raios X. 

Para caracterização por difração das amostras sintetizadas foram utilizadas as 

seguintes condições: 

 Difratômetro da Rigaku, modelo RINT 200/PC, radiação à linha Kα de cobalto.  

O intervalo 2θ foi de 20-80o a cada 0,05o, com tempo de integração de 2 s por 

ponto.  

 Difratômetro da Bruker, modelo D8 Advance, radiação à linha Kα de cobre, na 

faixa 2θ de 20-80o a cada 0,02o, com tempo de integração de 5 s.  

3.2.2 Análise térmica 

3.2.2.1 Análise termogravimétrica (TGA) 

A TGA é uma técnica de medida térmica cuja amostra sofrerá variação de massa 

quando submetida a um programa de temperatura à medida que ela é aquecida ou 

resfriada. Através desta técnica é possível algumas propriedades físicas, pureza, 

sublimação, evaporação, decomposição, oxidação, estabilidade, dentre outras. 

O equipamento é constituído por microbalança, forno acoplado, termopares, sistema 

de fluxo de gás, suporte de amostra, programador de temperatura da balança. A figura 5 

mostra um diagrama esquemático de um equipamento que realiza medidas 

termogravimétricas. 
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Figura 4. Diagrama ilustrativo do equipamento de TGA. (Denari e Cavalheiro, 2012) 

Para facilitar na análise das curvas de termogravimetria é comum utilizar sua 

derivada (dm/dt), conhecida como termogravimetria derivada (DTG). 

3.2.2.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

É uma técnica que registra diferenças de temperatura entre a amostra e um material 

de referência termicamente inerte, em uma região simétrica do forno, quando ambos vão 

sendo aquecidos. Tal diferença é detectada facilmente, devido aos termopares 

conectados a amostra e ao material de referência.  

Quando a diferença é positiva, ou seja, ΔH positivo, o evento é denominado 

endotérmico, caso fosse negativo seria denominado exotérmico. A fusão, por exemplo, 

é um evento endotérmico, onde a temperatura da amostra ficará inferior à referência. 

As medidas térmicas de TGA_DTA foram realizadas com o auxílio de uma 

termobalança, TA Instruments, modelo SDT 2960 Simultaneous TG-DTA, acoplada a 

um sistema operacional, programada com as seguintes condições: 

- faixa de temperatura de 25-1200 °C; 

- taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

3.2.2.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Esta técnica é bem semelhante à DTA. Entretanto, na DSC é realizado um 

acompanhamento da variação de entalpia entre amostra e a referência, quando 

submetidas a uma programação controlada de temperatura. Ambas são mantidas em 
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mesma temperatura até que ocorra algum evento térmico. Neste caso, será necessário 

haver uma compensação térmica que será registrada através da diferença de energia, 

levando ao desvio na linha de base. 

Mudanças abruptas na linha de base estão associadas a uma transformação de 

segunda ordem, característico de transições de Curie. Neste caso, as transformações não 

apresentam mudança de entalpia, mas na capacidade térmica das amostras.  

Esta técnica foi utilizada neste trabalho para determinar justamente a temperatura de 

Curie. O equipamento utilizado foi o DSC-50 da Shimadzu e a faixa de temperatura 

analisada foi de 25-550 ºC. 

3.2.3 Espectroscopia de fluorescência de raios X com Energia Dispersiva (FRX) 

A técnica baseia-se na emissão de um feixe de raios X que excitará a amostra de 

forma que seus elementos emitirão raios X característicos e o detector de Si medirá a 

intensidade dos raios X característicos de cada elemento químico presente na amostra. 

A fluorescência é de energia dispersiva, pois seu detector gera um espectro de 

intensidade em função da energia. 

Segundo Santos et al. (2013), esta técnica apresenta melhor relação custo-benefício, 

mesmo apresentando determinações quantitativas menos rígidas. As medidas de FRX 

foram realizadas na UERN. O equipamento de fluorescência é do fabricante Shimadzu, 

modelo: EDX-7000 e foi operado em temperatura ambiente.  

3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens fornecidas pelo MEV são transcodificação da energia emitida pelos 

elétrons que podem ter alta ampliação e resolução, sendo possível identificar formato, 

morfologia e textura das partículas. O princípio de funcionamento consiste basicamente 

da emissão de um feixe de elétrons acelerado direcionado a um conjunto de lentes, 

produzindo um feixe fino de elétrons sobre a superfície da amostra. 

A amostra então emitirá um feixe de elétrons secundários que será detectado. Depois 

disso, cada ponto da área formadora da imagem na tela de um tubo de raios catódicos 

corresponderá a um ponto sobre a superfície da amostra, onde o brilho dependerá da 

intensidade de produção de elétrons secundários. 
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O equipamento utilizado para realizar as medidas de microscopia eletrônica de 

varredura pertence a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) MEV-

FEG, fabricante: TESCAN, modelo: Mira3 FEG-SEM.  

   3.2.5 Magnetometria 

3.2.5.1 Magnetômetro de Amostra Vibrante (VSM) 

O magnetômetro de amostra vibrante possui uma sensibilidade de cerca de 10-6 emu, 

suficiente para realização das medidas magnéticas das hexaferritas. Neste tipo de 

medida, a amostra é presa no fim de uma haste que depois ficará com a outra 

extremidade fixa. Será então aplicado um campo podendo ser transversal ou 

longitudinal à direção de vibração da amostra. Com o auxílio de um amplificador lock-

in, são selecionados sinais com frequência e fase específica, aumentando a sensibilidade 

de detecção do campo AC produzida pela amostra, com o auxílio das bobinas de 

detecção.  

O VSM da LakeShore utilizado para obter as primeiras medidas de magnetometria 

pertence a Unicamp. As medidas foram realizadas em temperatura ambiente com um 

campo magnético de até 2 T.  

3.2.5.1 Magnetômetro com sistema de detecção SQUID  

SQUID é uma sigla proveniente do inglês “Superconducting Quantum Interference 

Device” e seu sistema são baseados no efeito Josephson e na quantização do fluxo 

magnético em um circuito supercondutor fechado. Sua sensibilidade é cerca de 10-8 

emu.  

O magnetômetro SQUID possui um imã supercondutor (irá gerar um campo 

magnético), um gradiômetro (filtra o fluxo magnético ou melhor, é um conjunto de 

bobinas supercondutoras), um SQUID e uma bobina de cancelamento. Com o objetivo 

de baixar a temperatura até 2 K, por exemplo, a amostra fica dentro de uma câmara com 

hélio líquido.  

O magnetômetro SQUID utilizado para demais medidas magnéticas pertence a 

Universidade Federal de Sergipe. O mesmo é da Quantum Design operado com 

variação de temperatura de 2 – 325 K, podendo ser aplicado um campo magnético de 

até 7 T. As amostras utilizadas foram trituradas e lavadas em um ultrassom por 5 vezes 
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em água destilada. O pó obtido foi seco a 100 °C/2h, pesado em uma capsula 

transparente e diamagnética e colocada em um porta amostra conectado a haste. 

3.2.6 Medidas de espectroscopia de Impedância 

A espectroscopia de impedância é uma técnica de caracterização elétrica, onde a 

amostra é colocada entre dois eletrodos e submetida à aplicação de um potencial externo 

alternado. Dessa forma, é possível medir a impedância real e imaginária em função da 

frequência, definida pela relação complexa, segundo a primeira lei de ohm: 

Z* = 
𝑉∗(𝑡)

𝐼∗(𝑡)
                                                            (19) 

Onde V* (t) = V0 𝑒𝑖𝑤𝑡
 e I* (t) = I0 𝑒𝑖(𝑤𝑡+ 𝜃) , θ = ângulo de fase entre a tensão 

aplicada (V) e a corrente elétrica (I) e ω é a frequência angular do estímulo aplicado. 

A maioria dos materiais cerâmicos apresentam dois semicírculos, com o semicírculo 

em baixas frequências associada a região do contorno de grão e em alta frequência o 

semicírculo está associado a contribuição intra-grão. A partir da resistência obtida pelo 

ajuste dos dados experimentais é possível calcular a condutividade elétrica, segundo a 

lei de Arrhenius: 

σ = 
𝑑

𝑅𝐴
 = σ0 exp ( -Ea/ KBT)                                               (27) 

onde Ea é a energia de ativação, KB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura 

em unidade Kelvin, σ0  é a condutividade quando T tende ao infinito, d é a espessura da 

amostra, A é a área da amostra e R é a resistência. Desta forma, é possível determinar a 

energia de ativação do processo condutivo através do coeficiente angular do diagrama ln 

σ em função de 1/T. 

Uma vez sinterizada a 1200 °C, as pastilhas passaram por um polimento com lixa 

d’água. Para limpeza das amostras lixadas, foram levadas ao ultrassom por 3 vezes e 

passaram 5 min cada lavagem em água destilada. Depois foram secas a 100 °C/4h e 

realizada a deposição de 50 nm de platina (cada lado da amostra) via sputtering. Para 

cristalização dos eletrodos e evitar que os contatos ficassem contaminados, a amostra 

recoberta foi levada ao forno por 1h com temperatura de 600 °C.  

Uma vez preparadas as amostras, foram realizadas as medidas elétricas por um 

analisador de impedância Solatron 1260 pertencente ao departamento de física da 

Universidade Federal de Sergipe. Para tal, foram adotadas as seguintes condições: 
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 Potencial aplicado de 1 V; 

 Isotermas, variando a frequência de 0,01 Hz a 10 MHz, nas temperaturas de 30 – 

300 °C. 

Para realização das medidas acima da temperatura ambiente, foi necessário acoplar 

ao analisador um forno com um porta amostra. 

Com o auxílio do software Zview (modelo Brick-Layer) os dados experimentais 

foram ajustados, onde o circuito equivalente é representado por um resistor conectado 

em paralelo com outros dois resistores e capacitores, associados ao grão e ao contorno 

de grão.   
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4.1 Análises termogravimétricas 

A figura 5 mostra as curvas DTA/TG para as amostras de Ba3Co2Fe24O41 com 

varredura de 30 a 1200 oC a uma taxa de aquecimento de 10 oC/min em ar atmosférico. 

A primeira perda de massa entre 55oC e 104oC seguido de um pico endotérmico, 

ligeiramente fraco, em 74oC pode está associado a decomposição dos nitratos e a 

algumas moléculas de água adsorvida da atmosfera. A segunda perda de massa entre 

170 oC e 220oC seguido por um pico endotérmico próximo de 203 oC está associado ao 

ponto de fusão das proteínas (Silva et al., 2004). Entre 248oC e 281oC é possível 

verificar a terceira perda de massa associada a um pico exotérmico em 263oC devido a 

formação de hidróxidos. A quarta perda de massa, entre 300 e 500oC associados a um 

vale em 300 oC e dois picos exotérmicos em 403oC e 485oC estão correlacionados a 

decomposição de hidróxidos e matéria orgânica proveniente dos agentes precursores e 

água de coco, a formação de óxidos, respectivamente. Entre 600 e 850oC há outra perda 

de massa associada a decomposição do carbonato de bário. Através da inserção na 

figura 4 é possível perceber acima de 900oC um processo exotérmico, característico do 

início da formação da hexaferrita de bário tipo Z que decai acima de 1100 oC, associado 

a formação de uma segunda fase. 
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Figura 5. Curva de DTA/TG em função da temperatura para a hexaferrita de bário 

tipo Z em meio ao ar atmosférico. 
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A figura 6 mostra as curvas DTA/TG para as amostras de Ba3Co2Fe24O41 com 

varredura de 30 a 1200 oC com taxa de aquecimento de 10 oC/min em gás nitrogênio. 

Diferentemente dos resultados anteriores, apenas um pico exotérmico próximo de 290 

oC está totalmente evidente. O mesmo deve está associado à formação de óxidos 

proveniente da decomposição de hidróxidos. A inserção mostra que a curva de DTA (T) 

próximo de 700oC há a formação de um pico exotérmico, característico da formação da 

hexaferrita de bário tipo M (Hsiang; Yao, 2007), não observado quando colocada a 

amostra em atmosfera ambiente, além da provável não formação completa da 

hexaferrita de bário tipo Z em atmosfera redutora. Pela curva de TG(T) é possível 

verificar perdas de massa entre 50-120oC, 200-300oC, 450-600oC e 750-850oC 

associadas a desidratação e decomposição de hidróxidos, ferritas e carbonato de bário 

em óxidos, respectivamente. 

0 200 400 600 800 1000 1200

6

8

10

T(
o
C)

T
G

(%
)

Exotérmico

-4

-2

0

2

4

D
T

A
(o

C
/m

g
)600 900 1200

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

D
T

A

T(
o
C)

 

Figura 6. Curva de DTA/TG em função da temperatura para a hexaferrita de bário 

tipo Z em atmosfera N2. 

Dessa forma, o uso da atmosfera inerte não contribuiu notavelmente para a formação 

da fase desejada, sendo necessário aplicar uma temperatura superior a 1200 °C para a 

formação da fase cristalina. Além de mais viável, a formação da hexaferrita foi 

observada em atmosfera aberta, sendo esta utilizada para a caracterização com 

condições de temperatura acima de 1000 °C. 
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4.2 Difratometria de Raios X para a amostra de Ba3Co2Fe24O41 

A figura 7 apresenta o difratograma para amostra calcinada a 500 oC por 2 h em ar. A 

mesma apresenta fase majoritária da hematita (Fe2O3) com grupo espacial R-3cH, 

identificado com padrão PDF 01-072-0469. Alguns picos menos intensos em 

aproximadamente 28º; 34º; 35º; 42,5º; 45,4º e 47,3º não foram identificados, 

comprovando uma provável formação de outros óxidos, como esperado pela curva de 

DTA (T). Tais planos poderão está associado ao início da formação da hexaferrita tipo 

M. 
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Figura 7. Difratograma de raios X da hexaferrita de bário tipo Z calcinada a 500 oC 

por 2 h em ar e padrão da hematita. 

A figura 8 apresenta difratogramas de raios X das amostras preparadas a 1000 oC por 

1, 4, 8, 10 e 24 h com taxa de aquecimento de 10 oC/min em ar. Em todas elas foi 

possível notar a formação da hexaferrita tipo Z (padrão ICSD 97980) associada às fases 

de hematita, hexaferrita tipo M (padrão ICSD 154853) e óxido de bário (com exceção 

da amostra calcinada por 8 h), representado por H, M e O, respectivamente. Dessa 

forma, fica notório que a formação de fases espúrias não está correlacionada 

diretamente ao tempo de calcinação das amostras, mas pode está associada à formação 

da fase desejada.  
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Figura 8.  Difratometria de raios X das amostras de Ba3Co2Fe24O41 preparadas a 

1000 oC por a) 1 h; b) 4 h; c) 8 h; d) 10 h; e) 24 h com taxa de aquecimento de 10 

oC/min em ar e os padrões de hematita, BaM e BaZ. 
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Figura 9. Difratometria de raios X das amostras de Ba3Co2Fe24O41 calcinadas a 1000 

oC por 1, 6 e 12 h foram preparadas com taxas de aquecimento de 10 oC/min em 

atmosfera de gás nitrogênio.  

 

Com base nos resultados acima, foi substituído a atmosfera de preparação das 

amostras para gás nitrogênio. Amostras calcinadas a 1000 oC por 1, 6 e 12 h foram 

preparadas com taxas de aquecimento de 10 oC/min em atmosfera de gás nitrogênio. A 

figura 9 mostra a análise de difratometria de raios X desses materiais. A hexaferrita tipo 

Z foi mais uma vez obtida em consonância com as fases espúrias. Onde é possível 

observar que o aumento do tempo de calcinação reduziu consideravelmente a fase de 

óxido de bário, mas os picos cristalográficos da hematita tornaram-se mais evidente. 

Como já visto pela análise de DTA/TG, a atmosfera inerte não contribui efetivamente 

para a redução da fase espúria, apesar de ser identificada a formação da fase desejada. 

Mantendo a mesma temperatura de calcinação, a taxa de aquecimento do material foi 

reduzida. Na figura 10 é possível ver os difratogramas para a hexaferrita de bário tipo Z 
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calcinada a 1000 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 5 oC/min e 1oC/min e em 1200 

oC por 2 h em atmosfera aberta. A formação de BaZ está bem mais evidente quando 

tratada com menor taxa de aquecimento (1 °C/min) e em maior temperatura (1200 °C). 

Finalmente a fase de BaO não apareceu em nenhuma das amostras, ficando evidente a 

presença de BaW (Padrão ICSD 62708) e hematita em todas elas.
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Figura 10. Difratograma das amostras calcinadas a 1000 oC por 2 h com diferentes 

taxa de aquecimento e 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min em ar. 
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A figura 10 mostra uma transição da fase BaM para BaW quando reduziu a taxa de 

aquecimento e também foi possível verifica-la com o aumento da temperatura de 

calcinação. Esta transição tem sido reportada por Shepherd, Mallick e Green (2007) 

quando há uma redução dos íons de ferro na hexaferrita tipo M, sendo os sítios 

preenchidos com cobalto. Santos et al. (2014) conseguiram obter a fase tipo Z dopada 

com estrôncio em consonância com as fases Y e W em quantidades minoritárias, 

preparada pelo método sol-gel proteico sinterizada a 1200 °C/2h com taxa de 

aquecimento de 1 °C/min, com uma pressão aplicada de 3000 psi. Dessa forma, a 

necessidade da aplicação de uma pressão externa ou dopá-la são métodos eficazes para 

favorecer a formação da fase tipo Z. 

4.3 Difratometria de raios X para Sr3Co2Fe24O41 

A hexaferrita de estrôncio tipo Z foi sintetizada em laboratório pela primeira vez em 

meados de 2001 (Pullar; Bhattacharya, 2001) e recentemente (Zhang et al., 2012) 

descobriram que a mesma apresenta importantes características físicas, fundamentais 

para determinadas aplicações tecnológicas. Assim como para a hexaferrita de bário tipo 

Z, foi realizado o processo de produção a partir de diferentes condições de preparação. 

Inicialmente, fixou-se o tempo de calcinação em 1000 oC com taxa de aquecimento de 

10 oC/min por 1, 4, 8 e 10 h, como pode ser visto os resultados de difratometria de raios 

X na figura 11. A fase desejada somente foi possível verificá-la quando submetida ao 

tempo de calcinação superior a 4 h. Entretanto, em todas as amostras produzidas, 

coexistiram as fases espúrias, sendo elas: hexaferrita de estrôncio tipo M (SrM), 

hematita e uma outra fase até então não identificada. 



54 
 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

2 (
o
)

SrM

 

BaZ

 

Hematita

Z+M

 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 (

u
. 
a

.)

1000 
0
C_1hZ

o

M+Z H

M

M

Z+MM+Z

 

1000 
0
C_4hZ

o

H

M

H
Z+MM+Z

 

1000 
0
C_8hZ

o

M

H
M+Z

 

 

1000 
0
C_10hZ

o

Z+M

 

Figura 11. Difratometria de raio X das amostras de Sr3Co2Fe24O41 tratadas a 1000 oC 

com taxa de aquecimento de 10 oC/min por 1, 4, 8 e 10 h. 

A figura 12 apresenta as difratometrias de raios X das amostras preparadas a 1100 oC 

por 3 e 5 h com taxa de aquecimento de 1 e 5 oC/min, respectivamente e tratada a 1200 
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oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min. Foram identificadas as fases de 

hematita, hexaferrita de estrôncio tipo Z, hexaferrita de estrôncio tipo W (apenas nas 

amostras calcinadas por 2  e 3 h) e a hexaferrita de estrôncio tipo M (apenas na amostra 

calcinada 5 h). O aumento da temperatura de calcinação associado à redução da taxa de 

aquecimento, neste caso, foi primordial para o surgimento da fase SrW.  
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Figura 12. Difratometria de raios X das amostras de Sr3Co2Fe24O41 preparadas a 1100 

oC por 3 h e 5 h com taxa de aquecimento de 1 e 5 oC/min, respectivamente e a 1200 oC 

por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min. 
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A tabela 2 mostra um resumo esquemático da evolução da formação de fase das 

hexaferritas de bário e estrôncio quando submetidas a diferentes critérios de 

sintetização. Visto que foi possível obter a hexaferrita de estrôncio tipo W pura pelo 

processo sol-gel proteico, a mesma foi dopada com os íons de cério e gadolínio, 

conforme próxima secção.  
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Tabela 2 Resumo da formação de fase das hexaferritas de bário e estrôncio em função das condições de temperatura, tempo, taxa de aquecimento e atmosfera. 

𝑩𝒂𝟑𝑪𝒐𝟐𝑭𝒆𝟐𝟒𝑶𝟒𝟏 

  1h 2h 4h 6h 8h 10h 12h 24h 

500°C_10°C/min 
 

H + O 
     

  

1000°C_10°C/min H+M+Z+O 
 

H+M+Z+O 
 

H+M+Z H+M+Z+O 
 

H+M+Z+O 

1000°C_10°C/min (N2) H+M+Z 
  

H+M+Z 
  

H+M+Z+O   

1000°C_5°C/min 
 

W+Z 
     

  

1000°C_1°C/min 
 

Z+W 
     

  

1200°C_1°C/min 
 

W+Z 
     

  

𝑺𝒓𝟑𝑪𝒐𝟐𝑭𝒆𝟐𝟒𝑶𝟒𝟏 

  1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 

1000°C_10°C/min M+Z 
  

M+Z+H 
 

M+Z+H M+Z+H 

1100°C_5°C/min 
    

Z+H+M 
  

1100°C_1°C/min 
  

W+Z 
    

1200°C_1°C/min   W           
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4.4 Difratometria de raios X para Sr(3-x)CexCo2Fe24O41 e Sr(3-x)GdxCo2Fe24O41 

A hexaferrita de estrôncio tipo Z, mesmo sem a presença da fase pura, passou por um 

processo de substituição de íons de estrôncio por íons de cério conforme Sr(3-

x)CexCo2Fe24O41, para x = 0; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20. Todas as amostras passaram pelo 

processo de calcinação a 500 oC por 1 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min para 

eliminação de substância orgânicas. Para produção da hexaferrita, as amostras passaram 

por um segundo processo de calcinação a 1100 oC por 3 h com taxa de aquecimento de 

1 oC/min; outras amostras foram tratadas a 1200 oC por 2 h e a terceira condição de 

preparação foi aplicar uma pressão de 3000 psi, seguido pelo processo de sinterização a 

1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min, como mostram as difratometrias 

de raios X nas figuras 13, 14 e 15, respectivamente. É possível observar que em todas as 

amostras que sofreram o efeito da substituição, os íons de cério foram bem inseridos na 

estrutura, não sendo identificado como fase espúria o óxido de cério. Além disso, a fase 

de hematita foi bem reduzida para as amostras que passaram pelo tratamento a 1200 oC.  

Em todas as amostras as fases Z e W coexistiram, sendo minoritária a presença da 

fase desejada inicialmente. Uma possível explicação para isso, seria uma transição das 

fases SrM (fase espúria) e SrZ para SrW, quando submetido a altas temperaturas. 

Estudos prévios indicam que amostras submetidas a altas temperaturas perdem a 

estequiometria inicial, sendo necessários alguns ajustes. Neste caso, a formação da fase 

tipo W em alta temperatura foi favorecida pela perda de elementos químicos, seja por 

meio do porta amostra ou por simples evaporação de alguns elementos. 
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Figura 13. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)CexCo2Fe24O41 para x = 

0; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 1100 oC por 3 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min. 

A inserção do íon de Ce3+ favoreceu a estabilidade da amostra, uma vez que com o 

aumento da concentração do íon dopante houve a redução dos picos característicos das 
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fases espúrias, indicados por *. Além disso, é fácil ver que a presença do dopante na 

amostra levou ao aumento na intensidade do plano (2 0 9) (verificar a seta na figura 14) 

da hexaferrita tipo W, indicando que o íon de cério foi bem inserido na estrutura. 

Quando submetida a 1200 °C/2h com taxa de 1 °C/min, apenas para x = 10 houve a 

formação de uma fase espúria, mesmo possuindo a fase majoritária da hexaferrita tipo 

W. 

20 40 60 80

 

2 (
o
)

BaW

 

Hematita

 
BaZ

*
***

*

 

x = 0

*

 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 (

u
.a

.)

x = 0,05

 

x = 0,10

 

x = 0,15

 

 

x = 0,20

 

Figura 14. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)CexCo2Fe24O41 para x = 

0; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min. 
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Figura 15. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)CexCo2Fe24O41 para x = 

0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 500 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min, depois de aplicada uma pressão de 3000 psi, passou pelo processo de 

sinterização a 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min. 

Da mesma forma, as amostras Sr(3-x)GdxCo2Fe24O41, para x = 0; 0,05; 0,10; 0,15 e 

0,20 passaram pelo primeiro processo de calcinação a 500 oC por 2 h com taxa de 

aquecimento de 1 oC/min. Seguido pelo segundo processo de calcinação a 1100 oC por 3 

h com taxa de aquecimento de 1 oC/min; um segundo grupo de amostras foram tratadas 

a 1200 oC/2 h e o terceiro grupo sofreu influência da pressão de 3000 psi, seguidos pelo 

processo de sinterização a 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min, como 

mostram as difratometrias de raios X nas figuras 16, 17 e 18, respectivamente.  

A hematita foi reduzida a zero nas amostras tratadas com temperatura a 1200 oC e a 

hexaferrita tipo W dopada com gadolinio foi obtida com fase majoritária. Da mesma 

forma que o íon de cério, o Gd3+ também levou a uma deformação na estrutura devido 

ao aumento na intensidade do plano (2 0 9). Isto indica que os íons terras raras podem 

ter a mesma ocupação preferencial na rede. 
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Figura 16. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)GdxCo2Fe24O41 para x = 

0; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 1100 oC por 3 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min. 
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Figura 17. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)GdxCo2Fe24O41 para x = 

0; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min. 
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Figura 18. Difratometria de raios X para as amostras de Sr(3-x)GdxCo2Fe24O41 para x = 

0,05; 0,10; 0,15 e 0,20, calcinadas a 500 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 

oC/min, depois de aplicada uma pressão de 3000 psi, passou pelo processo de 

sinterização a 1200 oC por 2 h com taxa de aquecimento de 1 oC/min. 

Segundo Sergiou e Litsardakis (2011), a formação da fase é susceptível as condições 

de síntese e que há um limite de temperatura e tempo. Com o intuito de aperfeiçoar o 

processo de produção e consequentemente reduzir fases espúrias ainda existentes nas 

amostras, o tempo necessário para se atingir a temperatura de 1200 °C foi reduzido 

através da taxa de calcinação que passou a ser utilizada de 2 °C/min. 

A figura 19 apresenta o difratograma da hexaferrita de estrôncio pura sintetizada a 

1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 2 °C/min. A presença da fase tipo W foi 

identificada como majoritária e foi bem indexada com o padrão ICSD 62708 

(BaCo2Fe16O27) com grupo espacial P63/mmc. A fase da hematita foi identificada como 

fase espúria conforme padrão ICSD 15840 (Fe2O3). Segundo Iqbal et al. (2012) que 

sintetizaram a ferrita hexagonal tipo W pelo processo cerâmico convencional, a 

hexaferrita é considerada quimicamente instável.  
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Figura 19. Padrão de difração de raios x para: (a) Sr3Co2Fe24O41; (b) ICSD 62708 

(BaCo2Fe16O27); (c) ICSD 15840 (Fe2O3). 

Os planos (1 0 10) e (1 1 6) em 32,52° e 34,5°, respectivamente, tiveram suas 

intensidades por reflexão invertidas. Isso porque tal mudança pode está associada com a 

ocupação do íon em determinado sítio cristalográfico da rede cristalina (Iqbal et al. , 

2012). A água de coco é rica em íons de cálcio (Ca2+) cujo raio iônico é 0,99 Å. Neste 

caso, o íon de cálcio pode ter sido inserido na estrutura, favorecendo a estabilidade, 

após entrar no sítio do Sr2+, cujo raio iônico é de 1,12 Å. Esta ocupação preferencial foi 

favorecida pela rota de produção utilizada, sol-gel proteico, agindo como facilitador da 

estabilidade da estrutura cristalina. 

Os parâmetros de rede foram determinados com auxílio do UnitCell usando as 

seguintes relações: 

1

𝑑ℎ 𝑘 𝑙
2 =  

4(ℎ2+ℎ𝑘+ 𝑘2)

3 𝑎2 +  
𝑙2

𝑐2                                                (29) 
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𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 =  𝑎2𝑐 𝑠𝑒𝑛 120°                                                  (30) 

onde dh k l é a distância interplanar dos planos cristalinos, h k l são os índices de Miller, a 

e c são os parâmetros de rede, Vcell é o volume da cela unitária. Os parâmetros de rede 

encontrados para a hexaferrita de estrôncio tipo W pura foram a = 5.89929 Å e c = 

32.76954 Å, com Vcell= 987,6 Å3. Quando comparado com os parâmetros encontrados 

por Khan et al. (2014), a = 5,838 Å; c = 33,34 Å e V = 984 Å3, fortalece a ideia de que a 

compressão da cela unitária foi favorecida pela entrada do íon de cálcio em substituição 

ao Sr2+. Tal substituição decresce a distância entre os blocos R e S na direção do eixo c 

conforme também comentado no artigo de Huang et al. (2014).   

A densidade de raios X foi calculada usando a seguinte equação: 

𝑑𝑋−𝑟𝑎𝑦 =  
𝑍 𝑀

𝑁𝐴𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙
                                                  (31) 

onde Z é o número de moléculas para formação da cela unitária da hexaferrita tipo W 

(uma vez que foi identificada como fase majoritária pela difratometria de raios X), M é 

a massa molar da amostra e NA é o número de Avogadro. A densidade de raios X 

encontrada para Co2W pura foi de dx-ray = 5,15 g/cm3. Khan et al. (2011) encontrou para 

SrCo2Fe16O27, dx-ray = 5,19 g/cm3 e Vcell = 980 Å3. Esta pequena redução da densidade 

de raios X está diretamente correlacionada ao volume da cela unitária, uma vez que dx-

ray e Vcell são grandezas inversamente proporcionais.  

A hexaferrita de estrôncio foi dopada com íon de Ce3+ em substituição dos íons de 

estrôncio, sinterizado a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 1°C/min. Pela figura 

20, pode-se notar que a fase majoritária da ferrita tipo W dopada com íon de cerio foi 

bem indexada com o padrão ICSD 62708 (BaCo2Fe16O27) com grupo espacial P63/mmc 

mesmo para a mais alta substituição (x=0,30) do íon de estrôncio pelo íon de cério. 

Além disso, é possível observar que o plano (2 0 11) em 46,7° aumenta sua intensidade 

com o aumento da concentração do íon de cério. Isto sugere que o íon de cério tem um 

sítio preferencial de inserção, gerando maior intensidade por reflexão no plano (2 0 11).  
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Figura 20. Difratograma de raios X de Sr(1-x)CexCo2Fe24O41para x = 0; 0,05; 0,10; 

0,15; 0,20; 0,25; 0,30, sinterizado a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 2 °C/min e 

padrão ICSD 62708 (BaCo2Fe16O27). 

Em todas as amostras foi observado um forte efeito da substituição, onde os íons de 

cério foram bem inseridos na estrutura, não sendo identificada nenhuma fase espúria do 

óxido de cério. Neste caso, o íon de Ce3+ estaria entrando como substituinte do íon de 

Sr2+. Para manter o balanço das cargas, uma pequena quantidade do íon Fe3+ presente no 

sítio octaédrico foi transformado em Fe2+. Pawar (2015) observou tal fato na hexaferrita 

tipo M e a substituição levou a uma redução na temperatura de Curie, redução do 

momento magnético total, aumento da coercividade intrínseca e a redução das 

interações de supertroca ferrimagnética entre Fe-O.  

Pelas equações 29, 30 e 31, foram determinados os parâmetros de rede, volume da 

cela unitária e a densidade de raios X, conforme tabela 3. Os parâmetros de rede a e c 



68 
 

com a substituição de cério sofreram uma redução para 0 < x < 0,20. Isto sugere que a 

maior mudança de Fe3+ para Fe2+ devido à presença do dopante somente ocorre para x > 

0,15, pois o raio iônico Fe3+ (0,64 Å) é menor que o raio iônico do íon Fe2+ (0,76 Å) que 

poderia levar ao aumento dos parâmetros de rede. Para a substituição de x  no intervalo 

de 0,05 – 0,15 ocorreu uma compressão da cela unitária em comparação com a amostra 

pura e para x > 0,15 há uma expansão do volume da cela unitária, como esperado, uma 

vez que existe o aumento dos parâmetros de rede. Neste caso, o aumento da densidade 

de raios X sofreu forte influência da substituição de íons. Isso pode ser explicado pelo 

aumento da massa molar, sofrendo menos a influência do volume da cela unitária.  

Tabela 3. Parâmetros de rede (a e c), volume da cela unitária (Vcell) e a densidade de 

raios X como função da substituição do íon de cério para Sr(1-x)CexCo2Fe24O41 para x = 

0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30.  

x a (Å) c (Å) Vcell (Å3) dx-ray (g/cm3) 

0 5,899 32,770 987,6 5,15 

0,05 5,889 32,755 984,0 5,18 

0,10 5,889 32,757 984,1 5,18 

0,15 5,891 32,751 984,4 5,19 

0,20 5,904 32,790 989,8 5,17 

0,25 5,901 32,786 988,8 5,19 

0,30 5,901 32,791 988,8 5,20 

 

A hexaferrita de estrôncio dopada com gadolínio foi sintetizada a 1200°C/2h com 

taxa de aquecimento de 1°C/min. A figura 21 mostra a fase majoritária também foi da 

ferrita tipo W, bem indexada com o padrão ICSD 62708 (BaCo2Fe16O27) com grupo 

espacial P63/mmc.  Singh et al. (2014) ao estudarem a substituição de íons de ferro por 

gadolínio na hexaferrita tipo M observou que a formação da fase de hematita ocorreu 

devido ao raio iônico de Gd3+(0,94 Å) ser maior que o raio iônico do íon Fe3+ (0,67 Å).  

Para x  0,05 houve a formação da fase espúria de hematita que foi desaparecendo com 

o aumento da dopagem. O íon de gadolínio para x > 0,05 entrou na estrutura, 

favorecendo a formação majoritária da fase desejada. Além disso, é possível observar 

que o plano (2 0 11) em 46,8° fica mais intenso à medida que aumenta a substituição, 

como também observado quando substituído por Ce3+. Isto sugere que o íon de 
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gadolínio assim como o íon de cério apresenta o mesmo sítio preferencial de inserção, 

gerando maior intensidade por reflexão no plano (2 0 11).  
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Figura 21. Difratograma de raios X de Sr(1-x)GdxCo2Fe24O41 para x = 0; 0,05; 0,10; 

0,15; 0,20; 0,30, sintetizado a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 2°C/min e ICSD 

62708 (BaCo2Fe16O27). 

A tabela 4 mostra os parâmetros de rede, volume da cela unitária e a densidade de 

raios X obtidos a partir das equações 29, 30 e 31. Os parâmetros de rede reduziram com 

o aumento da dopagem, levando a uma compressão da cela unitária, como pode ser vista 

pela redução do volume. Esta redução tanto em a quanto em c está associada ao fato do 

raio iônico do íon de gadolínio (0,94 Å) ser menor que o raio iônico do íon Sr2+ (1,12 

Å). Segundo Ashiq et al (2015), a redução dos parâmetros de rede com a inserção do 

íon de gadolínio pode ser devido à energia de ligação entre Gd – O ser maior, em 

comparação com o ferro e estrôncio. Como há uma compressão da cela unitária e a 

densidade de raios X aumenta com a dopagem, logo o volume da cela unitária é o fator 

determinante para tal aumento de dx-ray, não somente a massa molar, como sugerido por 

Ashiq et al (2015).    
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Tabela 4. Parâmetros de rede (a e c), volume da cela unitária (Vcell) e a densidade de 

raios X (dx-ray) para Sr(1-x)GdxCo2Fe24O41 para x = 0; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30.  

X a (Å) c (Å) Vcell (Å3) dx-ray (g/cm3) 

0 5,899 32,770 987,6 5,15 

0,05 5,891 32,779 985,2 5,17 

0,10 5,890 32,783 985,0 5,19 

0,15 5,895 32,788 986,8 5,19 

0,20 5,891 32,778 985,0 5,21 

0,30 5,888 32,763 983,7 5,24 

 

Segundo a literatura, alta temperatura de calcinação pode levar a uma mudança na 

estequiometria. Pelos resultados apresentados pode-se afirmar que a estequiometria foi 

modificada. Dessa forma, é de suma importância realizar uma determinação quantitativa 

dos elementos químicos por fluorescência de raios X e tentar entender como os 

elementos foram distribuídos na estrutura. 

4.5 Fluorescência de Raios X (FRX)  

Devido à quantidade de material perdido para o porta amostra e obtenção da fase 

majoritária tipo W por difratometria de raios X, é necessário determinar quais elementos 

e a quantidade de elementos presentes nas amostras sintetizadas a 1200 °C/2h com taxa 

de aquecimento de 2 °C/min. 

A tabela 5 mostra os resultados da análise de FRX para a hexaferrita de estrôncio 

pura e dopada com cério e gadolínio. Através do modelo apresentado por Ahmad et al. 

(2013) foi determinado o número de moles para cada elemento presente na fórmula da 

hexaferrita usando percentual medido de cada elemento (ver tabela 5), conforme a 

equação: 

 N° de moles de Me = 
(%) 𝑑𝑒 𝑀𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑅𝑋 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

100 𝑥 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑡ô𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑒
       (32) 

onde Me é o elemento químico a ser analisado.  
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Tabela 5. Resultado analítico por FRX da hexaferrita de estrôncio dopada com cério 

e gadolínio. 

Amostra 

(valor teórico) 

Sr  

(%) 

Co 

(%) 

Fe  

(%) 

Ca 

(%) 

Ce 

(%) 

Gd 

(%) 

Outros 

átomos (%) 

Sr3Co2Fe24O41 11,773 5,382 82,32 0,525 - - - 

Sr2,95Ce0,05Co2Fe24O41 11,558 5,358 82,152 0,465 0,468 - - 

Sr2,90Ce0,10Co2Fe24O41 11,308 5,650 81,735 0,503 0,785 - 0,020Zn
 

Sr2,85Ce0,15Co2Fe24O41 11,048 5,639 81,414 0,714 1,185 - - 

Sr2,80Ce0,20Co2Fe24O41 10,822 5,817 80,686 0,509 1,577 - 0,590Nd+K 

Sr2,75Ce0,25Co2Fe24O41 11,064 2,487 83,204 0,451 2,050 - 0,744Nd+Pd 

Sr2,70Ce0,30Co2Fe24O41 10,389 2,595 83,416 0,533 2,311 - 0,757Nd 

Sr2,95Gd0,05Co2Fe24O41 11,758 2,801 83,742 0,451 - 1,049 - 

Sr2,90Gd0,10Co2Fe24O41 10,899 5,660 81,777 0,577 - 1,286 - 

Sr2,85Gd0,15Co2Fe24O41 11,057 5,909 80,371 0,704 - 1,866 - 

Sr2,80Gd0,20Co2Fe24O41 10,660 6,106 80,198 0,696 - 2,165 0,176Pd 

Sr2,70Gd0,30Co2Fe24O41 10,556 6,248 79,042 0,693 - 3,187 0,194Pd 

 

Os valores calculados para o número de moles de cada elemento químico na amostra 

encontram-se na tabela 6.  

A presença do íon de cálcio, proveniente da água de coco, está presente em todas as 

amostras analisadas por fluorescências. Isto porque o íon de cálcio faz parte da família 

2A (metais alcalino-terrosos), mesma família do íon de estrôncio, sendo bem favorável 

a inserção deste do íon de cálcio na estrutura cristalina da hexaferrita. Desta forma, o 

íon de cálcio pode estar induzindo a estabilidade da estrutura hexagonal da ferrita de 

estrôncio tipo W. A redução dos íons de estrôncio e cobalto leva a formação de uma 

nova fórmula química representativa da hexaferrita tipo W. Neste caso, as prováveis 

novas fórmulas de composição química equivale a (Sr0,85Ca0,15)(CoSr0,7Fe0,3)Fe16O27; 

(Sr0,85Ca0,15)(CoSr0,7-xCexFe0,3)Fe16O27 para x = 0,04; 0,06; 0,09; 0,13; 0,16; 0,19 e 

(Sr0,85Ca0,15)(CoSr0,7-xGdxFe0,3)Fe16O27 para x = 0,08; 0,09; 0,13; 0,15; 0,23, onde na 

tabela 5 serão nomeadas.  
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Tabela 6. Valor de composição dos elementos químicos determinados pela análise de FRX. 

Nome 

da 

amostra 

 

Amostra 

(valor nominal) 

Sr 

(mol) 

Co 

(mol) 

Fe 

(mol) 

Ca 

(mol) 

Ce 

(mol) 

Gd 

(mol) 

Composição química segundo 

FRX 

SR0 Sr3Co2Fe24O41 1,49 1,01 16,3 0,14 - - Sr1,49Ca0,14Co1,01Fe16,3O27 

SC1 Sr2,95Ce0,05Co2Fe24O41 1,46 1,01 16,3 0,13 0,04 - Sr1,46Ca0,13Co1,01Ce0,04Fe16,3O27 

SC2 Sr2,90Ce0,10Co2Fe24O41 1,44 1,07 16,3 0,14 0,06 - Sr1,44Ca0,14Co1,07Ce0,06Fe16,3O27 

SC3 Sr2,85Ce0,15Co2Fe24O41 1,41 1,07 16,2 0,20 0,09 - Sr1,41Ca0,20Co1,07Ce0,09Fe16,2O27 

SC4 Sr2,80Ce0,20Co2Fe24O41 1,38 1,10 16,1 0,14 0,13 - Sr1,38Ca0,14Co1,10Ce0,13Fe16,1O27 

SC5 Sr2,75Ce0,25Co2Fe24O41 1,41 0,47 16,7 0,13 0,16 - Sr1,41Ca0,13Co0,47Ce0,16Fe16,7O27 

SC6 Sr2,70Ce0,30Co2Fe24O41 1,33 0,49 16,8 0,15 0,19 - Sr1,33Ca0,15Co0,49Ce0,19Fe16,8O27 

SG1 Sr2,95Gd0,05Co2Fe24O41 1,49 0,53 16,6 0,12 - 0,08 Sr1,49Ca0,12Co0,53Gd0,08Fe16,6O27 

SG2 Sr2,90Gd0,10Co2Fe24O41 1,39 1,07 16,3 0,16 - 0,09 Sr1,39Ca0,16Co1,07Gd0,09Fe16,3O27 

SG3 Sr2,85Gd0,15Co2Fe24O41 1,41 1,12 16,1 0,20 - 0,13 Sr1,41Ca0,20Co1,12Gd0,13Fe16,1O27 

SG4 Sr2,80Gd0,20Co2Fe24O41 1,36 1,16 16,1 0,19 - 0,15 Sr1,36Ca0,19Co1,16Gd0,15Fe16,1O27 

SG5 Sr2,70Gd0,30Co2Fe24O41 1,36 1,20 16,0 0,19 - 0,23 Sr1,36Ca0,19Co1,20Gd0,23Fe16,0O27 
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5.6 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A figura 22 mostra imagens por MEV da hexaferrita de estrôncio SR0, SC1,SC2 e 

SC3 calcinadas a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 2 °C/min. É possível 

observar que a clivagem da amostra comprova o crescimento das partículas com forma 

da estrutura cristalina hexagonal. A distância média entre uma clivagem e outra para 

SR0, ao longo e perpendicular ao eixo c, foram de 42,5 e 26,1 nm, respectivamente. Isso 

indica que as redes cristalinas exibidas pela microscopia equivalem a aproximadamente 

13 unidades da cela unitária empilhada. Pequenas partículas esféricas são possíveis 

visualizar na figura 22. Provavelmente deve-se a fase espúria identificada por difração 

de raios X ou simplesmente pelo processo de moagem para obtenção do pó. Entretanto, 

com o aumento do dopante, percebe-se o aumento da porosidade.  

A figura 23 mostra imagens por MEV de SG1, SG2 e SG3 calcinadas a 1200 °C/2h 

com taxa de aquecimento de 2 °C/min. Para a amostra dopada com Gd3+, Gd1, 

conforme esperado, há o crescimento de cristais com estrutura hexagonal. Além disso, a 

amostra apresenta uma grande quantidade de pequenas partículas sendo atraídas pela 

superfície da hexaferrita, conforme vista também pela figura 22. A medida que se 

aumenta a concentração de gadolínio na estrutura, fica evidente a redução das fase 

desejada (não identificada na difração de raios X). Além disso, observa-se que surgem 

“buracos” sugerindo um aumento na porosidade, assim como aconteceu para a 

hexaferrita dopada com cério. 
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Figura 22. Imagens MEV das amostras (A) SR0, (B) SC1, (C) SC2 e (D) SC3 sintetizadas a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 1°C/min. 
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Figura 23. Imagens MEV das amostras (A, B) SG1, (C, D) SG2 e (E, F) SG3 sintetizadas a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 1°C/min. 
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4.7 Resultados magnéticos  

4.7.1 Propriedades magnéticas para Ba3Co2Fe24O41  

As medidas de magnotemetria da magnetização em função da temperatura foram 

realizadas para as amostras calcinadas a 1000 oC por 1 e 8 h com taxa de aquecimento 

de 10 oC/min, como mostram as figuras 24 e 25. A curva de ZFC foi obtida ao resfriar a 

amostra até 2 K sem campo, depois se aplicou um campo de 1000 Oe e detectou a 

resposta magnética com o aumento da temperatura. A curva de FC representa a resposta 

magnética do material ao ser resfriado com um campo magnético aplicado e constante. 
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Figura 24. Curva de ZFC-FC da amostra de Ba3Co2Fe24O41 calcinada a 1000 oC por 

1h com um campo magnético aplicado constante de 1000 Oe. 

 

Percebe-se que as curvas de ZFC sofre um relativo decréscimo na magnetização com 

o aumento da temperatura. Entretanto em ambos os casos, não é possível identificar a 

influência das fases espúrias identificadas por difratometria. Além disso, fica clara a 

irreversibilidade das amostras, bem como o comportamento da curva de ZFC/FC com 

características de um material ferromagnético, onde a diferença entre as respostas 

magnéticas ZFC/FC em baixas temperaturas é bem acentuada e a curva FC permanecer 

constante em baixas temperaturas.  
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Figura 25. Curva de ZFC-FC da amostra Ba3Co2Fe24O41 calcinada a 1000 oC por 8h 

com um campo magnético aplicado constante de 1000 Oe. 
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Figura 26. Curva da magnetização em função do campo magnético aplicado sob 

temperatura constante de 300 K para a amostra de Ba3Co2Fe24O41 calcinada a 1000 oC 

por 1h. 
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Em ambas as curvas de ZFC/FC, a magnetização em temperatura ambiente está bem 

superior à zero. Isto indica que a temperatura de Curie está bem superior a 350 K. 

As figuras 26 e 27 representam as curvas de magnetização em função do campo 

magnético aplicado em temperatura ambiente para as amostras tratadas a 1000 oC por 1 

e 8 h, respectivamente. A curva de histerese da figura 26 apresenta um comportamento 

típico de materiais ferromagnéticos moles com Ms = 48 emu/g; Mr = 14 emu/g e Hc = 

143 emu/g. Estes valores, baixa magnetização de saturação e alta remanência e campo 

coercitivo, levam a perceber que a fase desejada da hexaferrita de bário tipo Z não foi 

formada com fase pura. Os valores obtidos pela curva de histerese estão muito aquém 

dos valores reportados na literatura. Isto indica que as fases espúrias contribuem para a 

magnetização da amostra, não sendo possível identificar sua influência pela curva de M 

x T. O efeito das fases indesejadas ficou ainda mais intenso ao observar a inserção na 

figura 27, já que o fenômeno chamado “Exchange bias” ficou mais explícito.  
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Figura 27. Curva da magnetização em função do campo magnético aplicado sob 

temperatura constante de 300 K para a amostra de Ba3Co2Fe24O41 calcinada a 1000 oC 

por 8h. 

O pequeno deslocamento da curva de histerese pode ter sido consequência de uma 

competição magnética de materiais com comportamento ferromagnético (proveniente 

provavelmente das hexaferritas de bário tipo Z, W e M) com materiais 
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antiferromagnéticos (característico da hematita). Os valores aproximados de Ms = 48,8 

emu/g; Mr = 18 emu/g e Hc =  1000 Oe demonstra que existe uma forte contribuição da 

hexaferrita de bário tipo M, já que a mesma apresenta altos valores de campo coercitivo 

e a razão Mr/Ms≈ 0,4, quando comparado a amostra calcinada por 1h. Neste caso, 

percebe-se que o aumento do tempo de calcinação favoreceu a formação da fase espúria 

ao permanecer com a temperatura de 1000 °C. 

 

4.7.2 Propriedades magnéticas para Sr3Co2Fe24O41  

A figura 28 mostra curvas de ZFC-FC para as amostras tratadas a 1000 oC por 1h, 

4h, 8h e 10h, quando aplicado um campo magnético de 100 Oe. Uma discrepância 

significativa ocorreu para a curva de ZFC-FC da amostra calcinada por 8h. Isso ocorreu 

devido à amostra em questão não ter passado pelo processo de lavagem para retirada de 

possíveis sais e outros materiais sem contribuição magnética significativa.  

Como se pode perceber pela figura 28, a amostra tratada por 8h foi a que apresentou 

maior campo coercitivo e menor magnetização de saturação, como consequência 

também do processo de lavagem da amostra uma vez que a magnetização depende da 

quantidade de massa utilizada. Dessa forma, é de fundamental importância o processo 

de lavagem das amostras para retirada de impurezas que não contribuem positivamente 

para a resposta magnética da amostra. Como ocorreu para as amostras contendo bário, o 

tempo de calcinação favoreceu a formação da hexaferrita de estrôncio tipo M, como é 

possível perceber pelo elevado valor do campo coercitivo. 

Ao comparar as curvas de FC é possível notar que as amostras tratadas por 4 e 10h 

apresentaram uma queda significativa na resposta magnética em baixas temperaturas. 

Isso pode ser consequência de uma maior formação da fase de hematita, já que tal 

característica é proveniente de materiais com comportamento antiferromagnético. 

Observa-se na tabela 7 que o campo de “exchange bias” apresenta maior valor 

justamente quando submetidas ao tempo de calcinação de 4 e 10h, fortalecendo ainda 

mais a ideia do aumento desta fase espúria.  
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Figura 28. Curvas da magnetização em função da temperatura com campo magnético 

aplicado de 100 Oe para as amostras de Sr3Co2Fe24O41 tratadas a 1000 oC por a) 1h; b) 

4h; c) 8h; d) 10h, com taxa de aquecimento de 10oC/min.  

Tabela 7. Valores de Magnetização de saturação (MS), Campo coercitivo (Hc), 

Remanescência (Mr) e campo de Exchange baias (Hex) em função do tempo de calcinação para a 

hexaferrita de estrôncio.  

Tempo de 

calcinação 

MS 

(emu/g) 

Hc 

(Oe) 

Mr 

(emu/g) 

Hex 

(Oe) 

1 55,6 175 18,6 0 

4 55,8 463,5 18,1 25,1 

8 55,3 1733 21,4 15 

10 57,7 220,5 17,5 26,5 

 

Apenas a amostra calcinada por 1 h apresentou baixo campo coercitivo, sem 

presença do campo de “exchange bias”, alto valor de magnetização de saturação e 

saturação na curva de FC para baixas temperaturas, comportamento característico de 

materiais ferromagnéticos. Todas as amostras em questão são ferromagnéticas em 
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temperatura ambiente e pelas curvas de ZFC-FC é possível notar que ambas apresentam 

temperatura de Curie bem superior à temperatura ambiente. Tais resultados fortalece a 

ideia de que o menor tempo de calcinação favorece a formação da fase desejada, bem 

como reduz o custo na produção do material.  

As propriedades magnéticas de todas as amostras foram investigadas pelas curvas da 

magnetização em função do campo magnético (M x H) em temperatura ambiente e 

magnetização em função da temperatura (M x T) com campo magnético aplicado 

constante de 100 Oe. A figura 29 mostra o loop de histerese obtido em temperatura 

ambiente da hexaferrita SR0 sinterizada a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 2 

°C/min e a inserção amplia a região com baixo campo magnético aplicado. 
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 Figura 29. Curva de histerese em temperatura ambiente e insert em região com baixo 

campo magnético aplicado de SR0 sintetizada a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 

2°C/min. 

Stergiou e Litsardakis (2011) sintetizaram a hexaferrita SrCo2Fe16O27 com tamanho 

de cristalito de 38 nm pelo método de cooprecipitação química a 1250 K. Os autores 

obtiveram por magnetometria Ms (magnetização de saturação) = 74,31 Am2/kg e Hc 

(campo coercitivo) = 53,18 Oe, com anisotropia magnetocristalina no plano e baixo 

campo coercitivo, sendo este último associado a redução do campo de anisotropia. Khan 

et al. (2011) também sintetizou SrCo2-W pelo método de cooprecipitação a 1100 °C/2h 
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obtendo Ms = 55 emu/g e Hc = 1,7 kOe, associando que quanto maior o Hc menor o 

tamanho do cristalito. Dessa forma, mesmo usando um mesmo método de sintetização e 

composição química é possível obter propriedades magnéticas com aplicações distintas. 

Pela figura 29, a hexaferrita SR0 apresenta Ms = 65,9 emu/g; Hc = 29,3 Oe e Mr 

(magnetização remanente)= 3,9 emu/g. Este grupo de hexaferrita, com alta 

magnetização de saturação e baixo campo coercitivo, é potencialmente eficiente como 

material de absorção de micro-ondas. Segundo Stergiou e Litsardakis (2011) a redução 

da magnetização de saturação e coercividade podem estar associadas à quantidade de 

íon de cobalto na composição química da hexaferrita. Isto porque o momento magnético 

do íon Co2+ é de 3 μB bem superior ao momento magnético do íon de estrôncio e cálcio.  
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Figura 30. Curva de ZFC x FC com campo magnético constante de 100 Oe para SR0 

sintetizada a 1200°C/2h com taxa de aquecimento de 2°C/min. 

A curva da magnetização em função da temperatura sob campo magnético constante 

de 100 Oe está representada pela figura 30, também conhecida como Zero Field Cooled 

(ZFC) e Field Cooled (FC). A curva de ZFC surge a partir do momento que se resfria a 

amostra sem campo magnético e após alcançar a temperatura mínima (neste caso, 2 K) 

aplica um campo constante de 100 Oe e a medida é iniciada e realizada com o aumento 

gradativo da temperatura desejada (neste caso usamos 325 K). Termina a ZFC, com o 

mesmo campo magnético aplicado, mede a resposta magnética da amostra à medida que 

ocorre o resfriamento.  
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Song et al. (2014) ao investigar as propriedades magnéticas da hexaferrita de 

estrôncio tipo W descobriu que a forte contribuição planar para a anisotropia é 

proveniente do íon de Co2+. Além disso, verificou na hexaferrita (SrZn1.15Co0.85Fe16O27) 

uma transição de reorientação de spin do eixo-fácil para cone-fácil em 302 K, que é 

diferente da temperatura de transição elétrica. Tal diferença dá origem ao efeito 

magnetoelétrico. Segundo LoBue et al. (2012), a temperatura de reorientação dos spins 

aumenta com a concentração de Co e que para x = 0,62 (BaCo0,62Zn1,38Fe16O27) estaria 

estimada entre 200 e 220 K.  Fica notório que pela quantidade de íon Co2+ a temperatura 

de reorientação dos spins assim como a temperatura de Curie está bem superior à 

temperatura ambiente.  

4.7.3 Propriedades magnéticas para hexaferrita de estrôncio dopada com 

gadolínio 

Inicialmente as amostras foram tratadas a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 1 

°C/min. A figura 31 mostra as curvas de magnetização (M) em função do campo 

magnético aplicado (H)  para Sr1-xGdxCo2Fe16O27-δ to x = 0.05 – 0.20 em temperatura 

ambiente. As propriedades magnéticas Ms, Mr e Hc foram identificadas pelas curvas da 

figura 31, descritas na tabela 8. O auto valor da magnetização de saturação está sendo 

atribuida ao aumento da concentração de íons de Gd3+ induzido pela substituição de 

Sr2+. Segundo Xiaogu et al. (2011), o momento magnético de Gd3+ (8μB) é maior que 

de Fe3+ (5.9μB), levando ao aumento da magnetização de saturação com o aumento do 

íon dopante. Além disso, o spin dos elétron livre necessário para o balanceamento de 

cargas facilmente se orientam com o campo.  

De acordo com a equação, Xiaogu et al. (2011): 

μ" = Ms/(2Ha α)                                                         (33)                                                                        

onde μ“, Ha e α são respectivamente a permeabilidade magnética, campo de 

anisotropia e coeficiente de absorção. A variação da magnetização de saturação com o 

aumento do dopante leva a alta permeabilidade magnética, já que ambas grandezas são 

diretamente proporcionais.  

Através da inserção da figura 31 é possível observar o campo coercitivo e a 

remanencia para cada substituição na hexaferrita. Os baixos valores de campo 

coercitivo, ver tabela 8, pode ter sido gerado devido a elevada temperatura de 
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sinterização que por consequência produz partículas com maior tamanho médio do grão. 

Não é possível determinar o efeito da dopagem na coercividade da amostra, pois existe 

uma flutuação com o aumento da dopagem.  

O campo coertivo também está relacionado com a constante de anisotropia 

magnetocristalina. Como são grandezas diretamente proporcionais, quanto menor o 

campo coercitivo, menor será a constante de anisotropia magnetocristalina. Dessa 

forma, o alto MS, baixo Hc, estes materiais podem ser utilizados para melhorar a 

permeabilidade e, consequentemente, a absorção. Segundo Ahmad et al. (2013), a 

largura da banda de absorção será reforçada com perdas mínimas por reflexão quando o 

material possuir maior permeabilidade.  

Tabela 8. Parâmetros magnéticos da hexaferrita Sr1-xGdxCo2Fe16O27-δ em temperatura 

ambiente. 

 X = 0.05 x = 0.10 x = 0.15 x = 0.20 

Ms (emu/g) 58,5 59,5 64,2 61,5 

Mr (emu/g) 3,3 5,97 1,8 3,9 

Hc (Oe) 29 54 11 35 

Tc ( 
oC) 473 473,2 474,8 465,7 

 

A razão Mr/Ms em todas hexaferritas dopadas foram menores que 0,1, valores 

característicos de materiais ferrimagnéticos ou ferromagnéticos moles. Su et al. (2013) 

encontrou esta razão equivalente a 0,5 e justificou tal fato pelo tamanho do grão nas 

ferritas BaW ter a escala de domínio único. Neste caso, as hexaferritas de estrôncio 

dopadas com gadolínio apresentaram a formação de multi domínio e o baixo valor de 

campo coercitivo indica que as paredes de domínio apresentam facilidade em 

movimentar-se. Para x = 0,15 este valor chegou a ser muito menor, equivalente a 0,028. 

Isto indica que nesta quantidade de dopagem a fase majoritária identificada por DRX 

está contribuindo significativamente nas propriedades magnéticas.  

A figura 32 apresentam as curvas de calorimetria diferencial (DSC) em função da 

temperatura (20-550 °C) para Sr1-xGdxCo2Fe16O27-δ to x = 0.05 – 0.20 sinterizada a 1200 

°C/2h com taxa de aquecimento de 1 °C/min. É possível verificar mudanças abruptas na 

linha de base das curvas de DSC em altas temperaturas. Tais vales caracteriza a 

temperatura de Curie (Tc) da hexaferrita de estrôncio tipo W dopadas com gadolínio 

(Tabela 8). Existe um deslocamento da temperatura de transição, indicando que o 
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aumento da dopagem do íon terra rara aumenta a temperatura de Curie e chegando a 

saturação da dopagem (x = 0,15) reduzindo bruscamente logo em seguida.   
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Figura 31. Curva de magnetização (M) em função do campo magnético aplicado (H) 

em temperatura ambiente. Inserção da curva de histerese ampliada na região para baixo 

campo magnético aplicado. (Andrade e Macêdo, 2014) 
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Figura 32. Curva de DSC para Sr1-xGdxCo2Fe16O27-δ em função da temperatura para 

as diferentes dopagens. (Andrade e Macedo, 2014) 



86 
 

Para otimizar o processo de produção, aumentou-se a taxa de aquecimento para 2 

°C/min, mantendo a temperatura de 1200 °C e tempo de sinterização por 2h. A figura 33 

mostra a curva de histerese obtido em temperatura ambiente da hexaferrita SR0, SG1, 

SG2, SG3, SG4 e SG5. Como já esperado, o comportamento característico determinado 

para estes materiais determinam as propriedades ferrimagnéticas. A inserção da figura 

33 mostra a magnetização resultante para as regiões com baixo campo magnético 

aplicado. A magnetização de saturação, retentividade, coercividade e perda por histerese 

dependente da substituição por Gd3+ estão listadas na tabela 9.   

As hexaferritas tipo W apresentam em sua estrutura cristalina íons de Fe3+ em sítios 

A (tetraédricos) e B (octaédricos) e íons de Fe2+ nos sítios B, ambos com diferentes 

vizinhanças. Normalmente, as hexaferritas tipo W citadas pela literatura saturam em 

alto campo aplicado. O aumento da magnetização de saturação pode ter sido 

intensificada pela presença do íon não magnético de cálcio, que segundo Andrade et al. 

(2014), Ca2+ pode entrar no sítio do Fe3+, responsável pelas interações de supertroca. 

Para compensação de carga, o íon Fe3+ é reduzido para Fe2+, que possui momento 

magnético maior que 5,9 μB aumentando a magnetização de saturação se comparada 

com a literatura.  
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Figura 33. Curva da magnetização em função do campo magnético aplicado para as 

hexaferritas de estrôncio dopada com gadolínio SR0, SG1, SG2, SG3, SG4 e SG5 em 

temperatura ambiente. A inserção corresponde à curva de próximo da origem. 
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Tabela 9. Variação da magnetização de saturação quando aplicado um campo magnético 

de 7T, retentividade, coercividade e perda por histerese para as hexaferritas de estrôncio 

dopada com gadolínio a taxa de aquecimento de 2 °C/min. 

Amostra Ms (emu/g) Mr (emu/g) Hc (Oe) Mr/Ms ηB (μB) 

SR0 65,6 3,73 29,5 0,05686 18,0 

SG1 62 3,29 30 0,05306 17,0 

SG2 67 6,1 39 0,09104 18,3 

SG3 64 4,9 50 0,07656 17,5 

SG4 66 6 45 0,09091 18,1 

SG5 69 10 79 0,14493 18,8 

 

Para calcular o momento magnético (ηB) das hexaferritas de estrôncio tipo W 

dopadas foi necessário empregar uma relação entre Ms e o número de magnetos de Borh 

por molécula de cada amostra segundo relatado por Ahmad et al. (2013): 

ηB = Mmol x MS/ 5585 

onde Mmol é o peso molecular e MS é a magnetização de saturação da substância 

correspondente a uma molécula da hexaferrita. Os valores encontrados na tabela 9 estão 

de acordo com os valores encontrados na literatura quando há substituição de um íon 

não magnético por outro. Além disso, os valores do momento magnético e 

magnetização de saturação estão em concordância.  

Segundo Ul-ain et al (2015), as hexaferritas apresentam mobilidade de oxigênio, 

gerando vacâncias de oxigênio devido a inserção de cátions na estrutura cristalina. 

Basicamente, o campo coercitivo depende das propriedades intrínsecas (temperatura de 

Curie, energia de anisotropia e campo de anisotropia) e propriedades extrínsecas 

(defeitos, tamanho e forma de grãos). Os dados da tabela 9 revelam um aumento 

gradativo do campo coercitivo com o aumento da concentração de íons de Gd3+. As 

imagens de MEV confirmam um aumento porosidade das amostras, gerado pela redução 

do tamanho médio das partículas, aumentando a coercividade. Outra explicação 

plausível para o aumento da coercividade seria a presença das vacâncias de oxigênio 

geradas tanto pela inserção do íon de Gd2+ quanto pela redução do Fe3+ para Fe2+. Estes 
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materiais, por apresentar campo coercitivo de décimos de Oe, é considerado promissor 

para dispositivos eletromagnéticos. 

A coercividade é descrita por um primeiro termo diretamente proporcional ao campo 

de anisotropia (K) e inversamente proporcional a Ms e o segundo termo refere-se ao 

campo de dispersão que será desprezado, conforme a equação também utilizada por 

Ahmad et al. (2013): 

Hc = α [2 K/(μ0 x MS)] – Neff x MS                                   (34) 

Onde α é o coeficiente de orientação e μ0 é a permitividade no vácuo. Dessa forma, 

quanto maior a magnetização de saturação, maior será a constante de anisotropia, da 

mesma forma que o aumento do campo coercitivo à medida que se aumenta a 

quantidade de dopante.  

Pela relação Mr/Ms, as propriedades magnéticas sofreram influência da inserção do 

íon de Gd3+ no lugar de Sr2+. Além disso, com Mr/Ms << 0,5 indica que as partículas 

possuem múltiplo domínio, conforme visto para as amostras analisadas anteriormente 

(tabela 9). 

4.7.4 Propriedades magnéticas para hexaferrita de estrôncio dopada com 

cério 

A figura 34 mostra as curvas de magnetização em função do campo magnético 

aplicado até 2T em temperatura ambiente de Sr1-xCexCo2Fe16O27-δ para x = 0,05; 0,10; 

0,15 e 0,20 sinterizada a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 1 °C/min. A tabela 10 

mostra as propriedades magnéticas da hexaferrita de estrôncio dopada com cério 

proveniente das histereses. Como já discutido por DRX, a substituição do íon Ce3+ 

muda o Fe3+ para Fe2+ e esta conversão leva ao aumento da interação super troca Fe-O-

Fe. Segundo Khana et al. (2011) a magnetização de saturação aumenta como resultado 

do aumento do campo hiperfino nos sítios octaédricos e trigonal bi-piramidal e a baixa 

magnetização remanente pode ter sido motivada pelo rompimento da co-linearidade 

magnética e o spin “canting”. A razão Mr/Ms < 0,14 sugere que as hexaferritas possuam 

múltiplos domínios magnéticos, característico de materiais com comportamento de 

ferrimagnéticos.   
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O tamanho do grão também está correlacionado com o campo coercitivo de maneira 

que quanto maior o tamanho do grão menor será o campo coercitivo (Iqbal et al. 

(2012)). Tanto a anisotropia magnetocristaliana quanto o tamanho do grão contribuem 

para o baixo valor da coercividade. Pela tabela 10, o máximo valor de magnetização de 

saturação foi para x = 0,10 com baixa remanência e coercividade. Provavelmente, isto 

aconteceu devido a maior quantidade da fase majoritária tipo W, identificada por 

difratometria de raios X. 

A figura 35 mostra a curva de calorimetria diferencial em função da temperatura (20-

550 °C) para Sr1-xCexCo2Fe16O27-δ para x = 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20 sinterizada a 1200 

°C/2h com taxa de aquecimento de 1 °C/min. Foi observada a presença de um vale em 

altas temperaturas da curva de DSC. Tal fato foi associado à temperatura de transição 

magnética, mais conhecida como temperatura de Curie. Segundo o trabalho de Ohmura 

e Yamamoto (2004), a temperatura de Curie para a hexaferrita de estrôncio tipo W 

(Sr0.973Si0.088Ca0.166Co0.008Fe2+
1.581Fe3+

16.064O27) foi de Tc = 493 °C. A temperatura de 

transição magnética para as hexaferritas dopadas com cério, praticamente não sofre 

alteração, permanece sempre por volta de 474 °C, bem próxima dos valores reportados 

na literatura. 
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Figura 34. Curva de M x H em temperatura ambiente. e inserção da curva de 

histerese ampliada na região para baixo campo magnético aplicado.  
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Figura 35. Curva de DSC para Sr1-xCexCo2Fe16O27-δ, para x = 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20 

em função da temperatura. 

 

Tabela 10. Magnetização de saturação, remanência, coercividade e temperatura de 

Curie da hexaferrita Sr1-xCexCo2Fe16O27-δ em temperatura ambiente. 

 x = 0.05 x = 0.10 x = 0.15 x = 0.20 

Ms (emu/g) 60 66 62,3 63,5 

Mr (emu/g) 2,6 2,8 5,1 5,2 

Hc (Oe) 20 22 38 40 

Tc ( 
oC) 474 475 474 471 

 

Apesar de já obtida a hexaferrita tipo W dopada com cério, o novo objetivo é reduzir 

os custos de produção aumentando a taxa de aquecimento para 2 °C/min sem modificar 

as propriedades físicas das amostras. A figura 36 mostra a curva de histerese para SR0, 

SC1, SC2, SC3, SC4, SC5 e SC6. A inserção amplia a região próxima da origem. As 

principais propriedades magnéticas (MS, Mr e Hc) obtidas pelas curvas da figura 36 

estão presentes na tabela 11. A magnetização de saturação, bem como o momento 
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magnético calculado apresentaram valores bem próximos, ocorrendo uma pequena 

redução apenas a partir de SC4. No entanto sua resposta magnética foi relativamente 

superior às amostras sinterizadas com taxa de aquecimento menor. Já o campo 

coercitivo foi bem superior aos valores reportados anteriormente.  

 

Tabela 11. Magnetização de saturação, retentividade, coercividade, perda por histerese e 

momento magnético para SR0, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5 e SC6. 

Amostra Ms (emu/g) Mr (emu/g) Hc (Oe) Mr/Ms ηB (μB) 

SR0 65,6 3,73 29,5 0,05686 18,0 

SC1 66,2 7,5 54 0,11329 18,1 

SC2 67 7,9 54,5 0,11791 18,3 

SC3 66,3 6,15 51 0,09276 18,1 

SC4 64,6 5,8 50 0,08978 17,6 

SC5 65,2 11,8 89 0,18098 17,8 

SC6 65,1 9,49 68 0,14578 17,7 
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Figura 36. M x H para SR0, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5 e SC6 com a inserção que 

amplia a região próxima da origem. 

4.8 Resultados elétricos para a hexaferrita de estrôncio 
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As curvas apresentadas nesta seção foram realizadas por espectroscopia de 

impedância. Segundo Hooda et al. (2014), as ferritas apresentam estrutura em camadas 

não homogêneas e por análise de impedância o semicírculo obtido pode ocorrer devido 

a diferentes regiões de atividade elétrica. Para conhecer as diferentes contribuições 

nessas regiões, com auxílio do software Zview (simula os dados experimentais) e para 

isso é necessário determinar um circuito equivalente, conforme figura 37. 

 

Figura 37. Circuito equivalente utilizado para análise dos resultados de impedância 

das hexaferritas. 

A primeira região com R1 está associada a diferentes perdas elétricas, e as outras 

duas regiões estão associadas ao efeito do grão e ao contorno de grão. A associação em 

paralelo do capacitor (CPE2 e CPE1) com o resistor (R2 e R3) representa o espaço de 

polarização das cargas, bem como dos processos que envolvem as interfaces eletrodo-

cerâmica e a condutividade da amostra, respectivamente.  

A resistividade elétrica DC (ρ) foi obtida a partir de: 

ρ = π Req D
2/(4.E) 

onde Req é a resistência equivalente, D é o diâmetro médio da pastilha e E é a 

espessura da amostra. As figuras 38 e 39 mostram as curvas de resistividade em função 

da dopagem por gadolínio e cério, respectivamente. 

A resistividade elétrica da em função da dopagem de gadolínio na hexaferrita de 

estrôncio pode ser vista pela figura 38. O aumento da concentração de cátions 

provenientes do íon dopante de gadolínio reduz o movimento de elétrons levando altas 

resistividades. A amostra que apresentou maior resistividade foi SG4 (x = 0,20) 

equivalente a 5 x 108  Ω.cm, podendo ser aplicado como chip indutor, segundo Zhanga 

et al. (2003). No entanto, excedendo um limiar de substituição poderá levar a redução 

da resistividade. Neste caso, como o íon de Gd3+ aumenta a concentração de íons Fe2+, 

principalmente no sítio octaédrico,  acaba por favorecer o processo de condução de 

elétrons e, consequentemente, gera um decrescimo na resistividade. Para 

Sr0.80Gd0.20Co2Fe16O27 sintetizada a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 1 °C/min 

foi determinada a resistividade de 1,3 x 107 Ω cm (Andrade e Macêdo,2014). Neste 

caso, o aumento da taxa favoreceu o aumento da resistividade para a amostra dopada 

com o íon de gadolínio.  
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A resistividade elétrica em temperatura ambiente para a hexaferrita dopada com cério 

apresentaram valores próximos ao reportado pela literatura. O maior valor determinado 

de resistividade foi para a amostra de x = 0,15, nomeada por SC3, equivalente a 1,78 x 

108  Ω.cm. Neste caso, o íon Ce3+(7.4 x 10-7 Ω m) é mais resistivo que o Sr2+(1.3 x 10-7 

Ω m) em temperatura ambiente, elevando a resistividade total na amostra a medida que 

aumenta a concentração de cério até x = 0,15. Além disso, a condução abaixo da 

temperatura de Curie ocorre devido à redução do íon de Fe3+ para Fe2+ no sítio 

octaedral, já previsto pelas medidas de difratometria de raios X e magnetometria que 

pode ter sido substituído pelo íon dopante, reduzindo a condução e aumentando a 

resistividade, consequentemente. Segundo Iqbal et al. (2010), este mecanismo de salto 

do elétron leva a um aumento na resistividade, podendo ser aplicada em dispositivos de 

micro-ondas e eletrônicos, equipamentos de comunicação e computadores. Andrade e 

Macêdo (2014) determinaram para esta mesma amostra com condições de sintetização a 

1200 °C/2h e taxa de aquecimento de 1 °C/min maior resistividade 1,01 x 109 Ω cm. 

Isto indica que o aumento da taxa de aquecimento levou ao aumento na condução de 

elétrons, podendo ser atribuída a porosidade da amostra, proveniente da nova condição 

de produção.  
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Figura 38. Curva da resistividade (ρ) em função da dopagem de gadolínio para as 

amostras SR0, SG1, SG2, SG4 e SG5. 
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Figura 39. Curva da resistividade (ρ) em função da dopagem de cério para as 

amostras SR0, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5 e SC6. 

 

A figura 40 mostra a evolução da energia de ativação em função da dopagem para as 

amostras tratadas a 1200 °C/2h com taxa de aquecimento de 2 °C/min. Hooda et al. 

(2014) encontrou a energia de ativação para as hexaferritas Ba(Zn0,5Cd0,5)2Fe16O27 e  

Ba(Zn0,5Pb0,5)2Fe16O27 equivalente a 1,55 e 1,23 eV, respectivamente. Para tal, fez uso 

da equação da resistividade em função da energia de ativação, segundo a lei de 

Arrhenius. A maior energia de ativação identificada para as amostras foi de 1,94 eV 

para SC2 (x = 0,10), apesar que para todas as amostra os valores encontrados encontra-

se dentro da faixa de energia de ativação determinada por Hooda et al. (2014). Tais 

valores para a energia de ativação é atribuida a criação de mais cátion e de vacâncias de 

oxigênio. Inicialmente, com o aumento da concentração de íon de cério a condução 

ocorre por íons de oxigênio, mas chega a uma concentração, SC2, que a energia de 

ativação é reduzida. Isso acontece porque a quantidade de cério leva a condução por 

buracos eletrônicos, causado possivelmente pelas vacâncias de oxigênio.  

Os valores obtidos na figura 40 foram para temperaturas abaixo da TC. O aumento da 

energia de ativação ocorre com o aumento da concentração de íons de cério, 

apresentando para amostra SC2 o maior valor de energia de ativação, decrescendo em 

seguida. Um comportamento similar foi obtido pelas medidas de magnetometria, com 

maior magnetização de saturação para a amostra SC2 (tabela 11). Isto indica um 
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possível acoplamento entre os domínios magnéticos e elétricos e que foi favorecido pelo 

aumento da concentração de íons de cério na amostra SC2.  
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Figura 40. Energia de ativação (Ea) em função da dopagem de cério para as amostras 

SR0, SC1, SC2, SC3, SC4, SC5 e SC6. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  
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5.1 Conclusões  

O estudo da melhor condição para obtenção da hexaferrita Co2Z requer um processo 

que envolve consumo de muita energia, com temperatura de sinterização de até 1200 

°C. Entretanto, isto facilitará a perda de alguns elementos químicos levando a formação 

da hexaferrita tipo W. A dopagem bem como a presença do cálcio na estrutura facilitou 

a estabilização da hexaferrita, entrando como substituinte do Sr2+. Dessa forma, o uso 

do processo sol-gel proteico foi de fundamental importância para estabilização da 

amostra. 

Como os íons terras raras apresentam valência 3+ foi necessário ser realizada uma 

compensação de cargas que levou a mudança de Fe3+ para Fe2+ em alguns sítios, 

favorecendo a obtenção de uma hexaferrita com propriedades magnéticas superiores aos 

valores reportados na literatura. A amostra SG2 apresentou maior magnetização de 

saturação (67 emu/g) e melhor retentividade (6,1 emu/g) e coercividade (39 Oe), com 

resistividade elétrica superior a 107 Ω.cm. As propriedades magnéticas e elétricas foram 

melhoradas com o aumento do íon terra raras. A temperatura de Curie foi determinada 

por DSC, próximo aos valores indicados pela literatura, e também sofreu pequena 

variação com o aumento da concentração do íon de Gd3+.  

As hexaferritas dopadas com cério apresentaram resultados similares para MS, Mr e 

Hc, mas com resistividade bem superior a apresentada quando dopada com íon de 

gadolínio (1,78 x 108  Ω.cm). Dessa forma, pelas análises magnéticas e elétricas, as 

propriedades identificadas indicam tais hexaferritas como promissoras em aplicações 

como absorvedores de microondas, chip indutores e poderá ser usado também em 

dispositivos magnetoelétricos.  
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5.2 Perspectivas 

As perspectivas apresentadas deverão servir como atividades a serem desenvolvidas 

nos posteriormente: 

1. Produção e caracterização das hexaferritas na forma de filmes finos; 

2. Realizar medidas de espectroscopia Raman; 

3. Estudar a correlação entre a magnetização e os resultados de espectroscopia Raman 

em função da temperatura; 

4. Realizar um estudo mais aprofundado sobre as respostas elétricas da hexaferrita 

dopada com gadolínio. 

5. Elaborar um diagrama de fase para que possa colaborar com futuros estudos sobre a 

hexaferrita usando o processo sol-gel proteico. 

6. Investigar por espectroscopia Mössbauer a formação de nova ligações ou ocupações 

de determinados sítios pelo íons de ferro, provocado pela inserção dos íons terras raras. 

7. Investigar melhor sobre a morfologia e o tamanho das partículas das amostras já 

produzidas e ver a influência com o aumento do dopante e da temperatura. 

8. Refinar todas as amostras com o auxílio do TOPAS, para otimizar a quantidade em 

porcentagem de cada uma das fases. 
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